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Radom, 04.03.2020 
ZP.26.10.PN/001/03/20.2020 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
Znak sprawy PN/001/03/20 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Usługi 

konserwacji  i usuwania awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach 

oraz na terenach zewnętrznych będących  w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami                     

w Radomiu.” 

 
Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 
informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 389 572,63 

128,05 zł brutto, a także przedstawia poniżej firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty  w terminie oraz informacje dot. w/w ofert (ceny ofertowe, termin wykonania zamówienia, 
okres gwarancji, warunki płatności oraz doświadczenia zawodowego Kierownika Robót                      
i szybkości reakcji od momentu zgłoszenia awarii): 
 

Nr 
oferty 

Nazwa oraz adres 
Wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto w 
złotych 

 

Doświadczenie 
zawodowe 
Kierownika 

Robót 

Szybkość reakcji 
od momentu 

zgłoszenia awarii 

Termin 
wykonania, 

okres 
gwarancji oraz 

warunki 
płatności, 

1 
 

1) Zakład Remontowo- 
Budowlany 

Rybicki Bogusław 
ul. Piastowska 11/6 

26-600 Radom 
2) Zakład Remontowo- 

Budowlany 
Rybicki Bogusław, 
Rybicki Daniel s.c. 

ul. Piastowska 11/6 
26-600 Radom 

 

 
301 991,54 

 
72 miesiące 

 
45 minut 

 
Wynikają                      
z SIWZ 

2 Firma Handlowo-
Usługowa GAMA Dariusz 

Grzegorzewski 
 ul. Sycyńska 29B/1 

26-600 Radom 
 

 
304 892,01 

 
580 miesięcy 

 
45 minut 

 
Wynikają                     
z SIWZ 

 
Ponadto Zamawiający przypomina, że stosownie do wymagań określonych w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo 
zamówień Publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
niniejszej informacji jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. W przypadku gdy Wykonawca 
jest powiązany z innymi oferentami, wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania te 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
Możliwy do wykorzystania wzór stosownego oświadczenia stanowi zał. do SIWZ (wzór ten stanowi także załącznik 
do niniejszej informacji). 

 
Przewodniczący  Komisji Przetargowej 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
………………………………………………………
……………………………...……………….......... 
(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 
DO TEJ SAMEJ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. - dalej jako: ustawa Pzp), w związku  z zamieszczeniem przez 
Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, dotyczącej 
postępowania nr PN/001/03/20 pn.  „.Usługi konserwacji  i usuwania awarii w zakresie robót 
budowlanych w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych będących w zarządzie Miejskiego 
Zarządu Lokalami w Radomiu” 

 

1. oświadczam, że nie przynależę*) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy                  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019 r. poz. 369 ze zm.), o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w 
przedmiotowym postępowaniu,  

 

2. oświadczam, że przynależę *) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019 r. poz. 369 ze zm.), o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 

 z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

 

1) ………………………………………………………………………………………… 

 

2) ………………………………………………………………………………………… 

(wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, że przynależy do grupy kapitałowej). 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. 

 

................................... dn. ..................                       ……………………………………………...                                                             

                 miejscowość 

podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką  imienną 
osoby lub osób upoważnionych do podpisu 

w imieniu Wykonawcy 

 

Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczeniu na stronie internetowej informacji z 
otwarcia ofert. 

*) niewłaściwe skreślić 


