BZP.38.382-17.2017

Jastrzębie-Zdrój, 15.05.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na „dostawy artykułów biurowych (BZP.38.382-17.2017)

Powołując się na art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
ze zm.) Zamawiający informuje, iż na otwarciu ofert w przedmiotowym postępowaniu podawane
były następujące informacje w części jawnej, tj.:
Załącznik do pkt 12 DRUK ZP-PN

Dostawy artykułów biurowych (BZP.38.382-17.2017)
Kwota, jaką
Zamawiający
zamierzał
przeznaczyć na
sfinansowanie
zamówienia brutto

Kwota z oferty
brutto

Różnica

1

F.H. Tonex S. Gołąbek
47-220 Kędzierzyn – Koźle
ul. Kościelna 7

200.000,00 zł

175.145,71 zł

24.854,29 zł

3

P.H.U. Beskid Plus Sp. J.
43-400 Cieszyn
ul. Towarowa 3

200.000,00 zł

195.904,74 zł

4.095,26 zł

Nr
oferty

Wykonawca

Pakiet nr 1 – Artykuły biurowe

Pakiet nr 2 – Rolki parkomatowe
Brak ofert

8.851,08 zł

Pakiet nr 3 – Opaski na rękę do drukarki Zebra HC100
F.H. Tonex S. Gołąbek
47-220 Kędzierzyn – Koźle
1
ul. Kościelna 7
55.000,00 zł

2

Jantar Sp. z o. o.
43-300 Bielsko – Biała
ul. Piekarska 199

55.000,00 zł

44.722,80 zł

10.277,20 zł

31.320,72 zł

23.679,28 zł

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust 11 wyżej cytowanej ustawy PZP,
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania w/w 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 ustawy PZP. Przykładowy wzór stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ – dotyczy Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

……………………………………
(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…..
(wpisać nazwę postępowania)

prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny Nr 2 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. z 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. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)
i przedkładam/y wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu*:
1 …………………………………………………………………..
2 ……………………………………………………………….….
3 …………………………………………………………………..
4 ……………………………………………………………….….

*) niepotrzebne skreślić

……………………………….
(miejscowość i data)

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

