Słupsk, dn.06.03.2018 r.
Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Nr spr. ZP.271.08.2018
INFORMACJA
Z OTWARCIA OFERT
1. Zamawiający: Miasto Słupsk, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 1579 z późn. zm.), zwanej
dalej „Ustawą Pzp”, przekazuje informacje z otwarcia ofert, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków
Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6, 7, 8 i 10 oraz Wrocławska 1 w
Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu „podwórko pokoleniowe” - SBP 2016.
2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
147 477,00 zł
3. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 pkt. 2 i 3 Ustawy Pzp:

Nr

Firmy oraz adresy
Wykonawców,
którzy złożyli oferty w
terminie

Cena brutto oferty

1

Firma Usługowo
Budowlana,
Witold Cygert,
ul. Kościelna 6,
83-341 Gowidlino

172 077,00 zł

2

FURGES Sp. zo.o.,
Kończewo,
ul. Kolejowa 33,
76-251 Kobylnica

214 962,08 zł

Okres gwarancji

60 m-cy

60 m-cy

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, powyższej informacji, zobowiązany
jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, wraz ze
złożeniem oświadczenia. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

W załączeniu wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP do wykorzystania przez
Wykonawców.
Powyższa informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej w dniu 06.03.2018 r.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

ZP.271.22.2018

……………………………….
(miejscowość i data)

WYKONAWCA
Nazwa:…………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………........
NIP: ……………………………………………………………….
Adres e-mail:…………………………fax:………………………
MIASTO SŁUPSK
pl. Zwycięstwa 3,
76-200 Słupsk

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 i ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja podwórka
przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6, 7, 8 i 10
oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu „podwórko pokoleniowe”
- SBP 2016. prowadzonego przez Miasto Słupsk oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

Oświadczamy, że: należymy / nie należymy1 do tej samej grupy kapitałowej, której inni
przynależni Wykonawcy złożyli odrębne oferty.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

1

Wykonawca wykreśla niepotrzebne

Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, które złożyły odrębne oferty (wypełnić jeżeli
dotyczy):
1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

UWAGA:
1) Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie, każdy z nich
składa przedmiotowe oświadczenie oddzielnie.

.........................................................................................
czytelny podpis lub pieczątka z podpisem osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

