Warszawa, dnia 23.07.2019 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
DBiF-WZP.262.11.2019

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Remont 11 pomieszczeń
sanitarnych w budynku przy ul. Królewskiej 27”, oznaczonego numerem
11/MC/PN/2019
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwana dalej „ustawą”, Zamawiający
przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 23.07.2019 r. o godz.
12:30.

Nr oferty

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego
zamówienia, wynosi 659 204,82 zł brutto. W postępowaniu zostały złożone następujące
oferty:

1.

2.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

DECOR STUCCO Zenon Szczygieł
ul. Słoneczna 15 A
26- 085 Słoneczna Góra
SYNTAX sp. z o.o.
ul. Jeździecka 20
05- 077 Warszawa

Cena
(zł brutto)

Okres gwarancji
(liczba miesięcy, o
które wydłużono
okres gwarancji)

Doświadczenie
kierownika robót

1 650 045,00

24

tak

1 048 100,00

24

tak

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej powyższej informacji, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w formie pisemnej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej
informacji.

Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze
złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej

………………………………………..…..
(pieczęć Wykonawcy)

W imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
przystępując do prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji postępowania o udzielenie
zamówienia pn. Remont 11 pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Królewskiej 27,
oznaczonego numerem 11/MC/PN/19, oświadczam, że:
1) nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634)*
2) należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634)
z następującym Wykonawcą/cami, którzy złożyli ofertę (podać)*:
1. ………………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………….……..
3. …………………………………………………………………..…………….
* niepotrzebne skreślić
UWAGA
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

........................................
(miejscowość, data)

........................................................................................
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

