
Szczecin, dnia 13.10.2016 r.

ZZ-2380-112/16

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.

poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na „dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego

odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem w miejscu

wskazanym przez Zamawiającego”.

  Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert w zakresie:  

część I –  meble biurowe

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł brutto Okres gwarancji
[w miesiącach]

Termin
wykonania,

warunki płatności

1 TRONUS Polska Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa
faks (22) 499 41 77

96 233,97 48 jak w siwz

3 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 
„JAWOR” Zbigniew Świadek
Linowiec 22
83-200 Starogard Gdański
faks (58) 56 223 44

52 791,00 48 jak w siwz

4 Towarzystwo Gospodarcze PS
Piotr Surowy
ul. Kcyńska 46/5
85-304 Bydgoszcz
faks (52) 581 20 84

47 453,40 48 jak w siwz

5 P.W. „BOGMAR” Bogdan Pajdowski
ul. Narzędziowa 35
70-807 Szczecin
faks (91) 466 66 44

40 753,59 48 jak w siwz

6 POLFORMA – MEBLE Marek 
Groniewicz
ul. Smolańska 3
70-026 Szczecin
faks (91) 432 02 99

61 306,70 60 jak w siwz

7 „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a
87-600 Lipno
faks (54) 288 47 32

35 768,40 48 jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :   44 043,00 zł.



część II –  krzesła i siedziska

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł brutto Okres gwarancji
[w miesiącach]

Termin
wykonania,

warunki płatności

1 TRONUS Polska Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa
faks (22) 499 41 77

66 130,95 48 jak w siwz

5 P.W. „BOGMAR” Bogdan Pajdowski
ul. Narzędziowa 35
70-807 Szczecin
faks (91) 466 66 44

40 134,90 48 jak w siwz

7 „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a
87-600 Lipno
faks (54) 288 47 32

35 916,00 36 jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :  40 939,00 zł.

część III –   meble metalowe

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł brutto Okres gwarancji
[w miesiącach]

Termin
wykonania,

warunki płatności

2 BENER Michał Benka
ul. Wileńska 59B/15
80-215 Gdańsk
faks (58) 322 00 25

21 156,00 48 jak w siwz

5 P.W. „BOGMAR” Bogdan Pajdowski
ul. Narzędziowa 35
70-807 Szczecin
faks (91) 466 66 44

31 640,52 48 jak w siwz

7 „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a
87-600 Lipno
faks (54) 288 47 32

29 500,00 36 jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :  14 900,00 zł.

UWAGA!
Zamawiający  przypomina,  iż  zgodnie  z  art.  24  ust.  11  uPzp,  Wykonawca  zobowiązany jest,  w  terminie  3  dni 
od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  przedmiotowej  informacji  z  otwarcia  ofert,  do  przekazania
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności  do tej  samej  grupy kapitałowej,  o której
mowa w art 24 ust. 1 pkt. 23  w oparciu o wzór oświadczenia stanowiący załącznik  do przedmiotowego pisma
odpowiednio  dla  części  na  którą  złożył  ofertę.  Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  Wykonawca  może  przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.  W przypadku składania oferty wspólnej  ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną.   Ww. oświadczenie należy złożyć w ORYGINALE.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.



załącznik do pisma

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 11 uPzp

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego

odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką 

wraz z montażem i ustawieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

odpowiednio w zakresie części, na którą/e Wykonawca złożył ofertę 

(należy złożyć w terminie 3 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert)

Na podstawie art. 24 ust. 11 uPzp informuję, że:

1) nie należę do grupy kapitałowej*;

2) należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą niżej wymienione podmioty:*

Lp. Dane podmiotu (nazwa, siedziba)

1)

2)

3)

4)

5)

* niepotrzebne skreślić

..............................., dn. .......................                 …………………….........................................................................................................
                                                                                                   czytelny/e podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy

 albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem


