
Zakład Komunalny           
         Kostrzyn, dnia 15.03.2018 r. 
Ul. Poznańska 2 
62-025 Kostrzyn 
 
 
 
oznaczenie sprawy ZP.1.1.2018/PN 
 
 
 
 
 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Budow ę odcinka sieci wodoci ągowej w ul. 
Jadwigi oraz budow ę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wr az z przył ączami w 
ulicach : Jadwigi, Jana III Sobieskiego, Jolanty i odcinek w ul. Batorego w Kostrzynie . 
 
Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 
2017 r. poz. 1579, ze zmianami), informujemy, że na otwarciu ofert w dniu 15.03.2018 r. została podana kwota 
przeznaczona na realizację zamówienia w wysokości netto:  558 800, 00 zł.  (słownie pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy 
osiemset zlotych00/100.) 
oraz zostały odczytane następujące informacje dotyczące złożonych ofert. 
 

Nr 
ofer
ty 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena  netto w 
zł. 

Podatek 
VAT w zł. 

Cena brutto w 
zł. 

Okres 
gwarancji  
 i rękojmi w 
miesiącach 

Warunki płatności  
w dniach 

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Bolesław 
Spochacz, Ruszkowo 7A, 63-000 Środa WLKP. 

1 298 611,55 298 680,66 1 597 292,21          50 
 

30 

 
2. Complex Instal Marcin Grygier, 63-100 Śrem, ul. 

Piłsudskiego 5/2 
 

1 372 379,43 
 

315 647,27 1 688 026,70         49 22 

 
3. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe 

WODKAN Tadeusz Szustek, ul. Słoneczna 19, 
62-200 Gniezno 

1 700 000,00 
 

391 000,00 

 

2 091 000,00 

 

        49 30 

 
Jednocześnie przypominamy o obowiązku Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
niniejszej informacji, o której mowa w art.86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia . Obowiązek ten dotyczy również podmiotów, na których zasoby powołuje 
się wykonawca, w celu spełnienia warunków uczestnictwa.  
 
 
Załączniki: 

1. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Aleksandra Włodarczak-Specjalista ds. Zamówień publicznych. 
Tel. 61 8178 239 w.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Znak sprawy ZP.1.1.2018/PN                                                                                                                                                                        
Załącznik nr 3 do Oferty 

 

Pieczęć Wykonawcy 

INFORMACJA  

o przynale żności lub braku przynale żności do grupy kapitałowej  

 

Wykonawca:  

(w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy 
(firmy) oraz dokładne adresy i pozostałe dane wszystkich Wykonawców) 

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………Siedziba Wykonawcy 
………………………………………………………………………NIP/PESEL …………………………….. REGON 
……………………………………………. 

informacja o przynale żności lub braku przynale żności do grupy kapitałowej  *  

Po zapoznaniu się z listą wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
(opublikowaną w dniu 27.03.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego) na   Budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. 
Jadwigi oraz budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w ulicach : Jadwigi, Jana III Sobieskiego, 
Jolanty i odcinek w ul. Batorego w Kostrzynie. 
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2017 r. poz. 1579, ze zmianami): 

1. Składamy list ę podmiotów , razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 2017 poz. 229 z późn. zm.). 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6   

 

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy/a odpowiedzialności karnej w trybie 
art. 233 Kodeksu Karnego. 

2.Informujemy, że nie nale żymy do grupy kapitałowej , w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  2017  poz. 229  z późn. zm.).  

* należy wybra ć tylko jedn ą możliwo ść i wypełni ć pkt. 1. lub pkt. 2. Niepotrzebne skre ślić. 



UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację o przynależności 
lub braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienie 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA……………………………….. CZYTELNY PODPIS i PIECZĘĆ WYKONAWCY………………... 


