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Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu

Gmina Bolesławiec zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843 ze zm.) informuje, że
w przetargu pn. „Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego
terminie do składanie ofert, wpłynęły 2 oferty:
na terenie gminy Bolesławiec

w
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oferty
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Firma Produkcyjno-

1

Usługowo-Handlowa
„ROBERTO” R.Droszcz
ul. Prusa 30-32,
59-700 Zgorzelec
ENERGOKAB

2

312.004,26

o

1

I.

dzień

Tomasz Kabata

ul. Miodowa 8
59-800 Lubań

299.896,63

o 2 dni
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Warunki
płatności

na

Zgodnie
ze wzorem
umowy

01.04.2021
31.03.2022

Zgodnie
ze wzorem
umowy

01.04.2021

31.03.2022

=”

zł.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć: 300 000,00
W załączeniu wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (Zał. nr 7 do SIWZ), który należy uzupełnić i przedłożyć w oryginale dla
Zamawiającego w terminie i formie opisanej w Rozdz. VI pkt. 2 SIWZ.

z up. Wójta
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$
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Ząsięnca Wóite

w
3
Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec

Zał. nr 7

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCIDO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ (wzór)

Nawiązując do zamieszczonej w dniu .................. na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 upzp oświadczam/my,

że:

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców,
którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu *)
lub

należymy

do tej samej grupy kapitałowej z

następującymi Wykonawcami *)

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji
(Dz.U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634.)

i

konsumentów

składających

ofertę w niniejszy postępowaniu,
należących do tej samej grupy kapitałowej *)

Lista Wykonawców

*)

NIEPOTRZEBNE

SKREŚLIĆ

dni

od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
Zgodnie z art. 24 ust. 11 upzp, Wykonawca, w terminie
której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku
1 pkt 23 upzp.
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
Wraz ze złożeniem Oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

o

SE

ust.

(miejscowość),

dnia

....................T.

podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

