Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.01.2019 r.
SG.270.1.2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z GPZON w Jastrzębiu-Zdroju”.

Powołując się na art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity z późn. zm.) informuję, iż na otwarciu ofert na zadanie jw. w
części jawnej podane zostały następujące informacje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 179 000,00 zł.
Wpłynęła jedna oferta:
Nr
oferty

Nazwa/firma i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto

Termin płatności

100 731,60 zł

30 dni

Firma „Recykling Południe” Sp. z o.o.
1

ul. Rybnicka 155
44-310 Radlin

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity z późn. zm.)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia ww. informacji na stronie internetowej,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy. Przykładowy wzór stanowi
załącznik do niniejszej informacji z otwarcia ofert.
Dokument ten należy przedłożyć w oryginale podpisanym przez osobę do tego uprawnioną w imieniu
Wykonawcy.

ZASTĘPCA DYREKTORA
/-/ Piotr Olczyk

Załączniki: Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.
………………………………..
Pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z GPZON w Jastrzębiu-Zdroju”.

prowadzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój – Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu-Zdroju

oświadczam/y, że:

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/ nie należymy
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)*,

- wspólnie z ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
należę/ należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) i przedkładam/ y
wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
niniejszym postepowaniu*:
1. ……………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………
*Niepotrzebne skreślić

…………………………………………..
(miejscowość i data)

………………………………………….
(podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

