Warszawa, dn. 08 maja 2019 r.

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
im. Powstania Warszawskiego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) przedstawiam informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.
„Remont budynku nr 4 przy ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie” – sprawa nr 13/FI/AG/19 w dniu 08.05.2019r.:
- kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
1 250 000,00 zł
- informacja o Wykonawcach oraz złożonych przez nich ofertach:
Nr
oferty
1

2

3

4

5

6

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy
Energodomy Sp. z o.o.
ul. Gen. T. Kościuszki 23B
05-230 Kobyłka
INVEST – Ciołek Jarosław
Stara Wróblina 18
21-421 Tuchowicz
Firma Budowlana WIKG-BUD
Jolanta Górniak
ul. 11 Listopada 12
05-530 Góra Kalwaria
TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
ul. Rydygiera 8 / 3a
01-793 Warszawa
PAGIKO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Przepiórki 59
02-407 Warszawa
Craftpol Sp. z o.o.
00-871 Warszawa
ul. Żelazna 67/13

Cena brutto
oferty (zł)

Gwarancja

1 601 304,02

5 lat

1 524 000,00

5 lat

1 629 782,61

5 lat

2 181 661,68

5 lat

1 698 546,71

5 lat

1 368 662,85

5 lat

Termin
wykonania
100 dni
kalendarzowych
100 dni
kalendarzowych

Termin
płatności
Zgodnie z
projektem
umowy
Zgodnie z
projektem
umowy

100 dni
kalendarzowych

Zgodnie z
projektem
umowy

100 dni
kalendarzowych
100 dni
kalendarzowych
100 dni
kalendarzowych

Zgodnie z
projektem
umowy
Zgodnie z
projektem
umowy
Zgodnie z
projektem
umowy

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ww. ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu
Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy. Oświadczenie należy złożyć w oryginale (wzór oświadczenia
w załączeniu). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Załącznik 1 na 1 str.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. Powstania Warszawskiego
płk SG Witold DOROSZ

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień
publicznych
(pieczęć wykonawcy)

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego roboty
budowlanej pn. „Remont budynku nr 4 przy ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie” – sprawa
nr 13/FI/AG/19 po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego
oświadczam(y), że:
 nie należę(ymy) do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229, 1089 i 1132) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne
oferty w przedmiotowym postępowaniu*
 należę(ymy) do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229, 1089 i 1132) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne
oferty w przedmiotowym postępowaniu*

1…………………………………….. (należy podać nazwę i adres firmy)
2…………………………………….. (należy podać nazwę i adres firmy)
*właściwe zaznaczyć znakiem X

................................., dn. .......................

.................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

