
    

 

 

 

ADM.271.30.2017      Warszawa, 21 listopada 2017 r. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na druk dwóch publikacji. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej informację z 
otwarcia ofert. 

 

Zamawiający zaplanował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 225 750,00 zł 

W przedmiotowym postepowaniu do upływu terminu składania ofert złożono jedną ofertę: 

Wykonawca Cena brutto  

Drukarnia Dimograf sp. z o.o. 
Ul. Legionów 83 

43-300 Bielsko-Biała 
154 560,00 zł 

 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 Ustawy „Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania 
informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia”. 
 



    

 

 

 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - Wzór 

 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych* 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam (-my), 
że: 

* należy zaznaczyć/wypełnić odpowiednio pole 

□ nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie 
konkurencji i konsumentów  (Dz. U. Nr 184,1618 i 1634)* z żadnym z wykonawców, którzy 
złożyli oferty w niniejszym postępowaniu (na podstawie zamieszczonej na stronie 
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 
ustawy) 

□ należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 184,1618 i 1634)*, wraz z niżej wymienionymi 
podmiotami, które złożyły ofertę w niniejszym postępowaniu† : 

1. Nazwa :………………………………………., Siedziba: …………………………………… 
2. Nazwa :………………………………………., Siedziba: …………………………………… 
3. Nazwa :………………………………………., Siedziba: …………………………………… 

 

 

 

_____________________   __________________________________________ 

     Miejscowość / Data     Podpis upoważnionego przedstawiciela 

 

 
 

                                                           
*
 Niniejszy dokument należy złożyć z dochowaniem formy pisemnej terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp. 
*
 W przypadku oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty 

bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 


