INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Znak sprawy: DZP-271-27/20

Kraków, 28 grudnia 2020 r.
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: sukcesywne dostawy
oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów
i urządzeń wielofunkcyjnych dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-27/20,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
250 175,85 zł brutto.
2) Ofertę złożyli:
Nr
of.

Firma (nazwa) lub

Łączna cena

nazwisko oraz adres

brutto

wykonawcy

(PLN)

Okres

Termin

gwarancji

realizacji

przelewem w ciągu 30

MAK Sp. z o.o.
1.

ul. Kozacka 3

Warunki płatności

241 326,00 12 miesięcy

87-100 Toruń

do 2 dni

dni od daty

roboczych

otrzymania faktury
przez Zamawiającego

EMSO Sp. z o.o. Spółka
Komandytowa
2.

ul. Gen. W.
Sikorskiego 129

przelewem w ciągu 30
185 672,19 12 miesięcy

do 2 dni

dni od daty

roboczych

otrzymania faktury

Mościska, 05-080

przez Zamawiającego
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INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
niniejszej informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, Wykonawca, który złożył
ofertę w przedmiotowym postępowaniu przetargowym jest zobowiązany przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo 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.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

mgr Magdalena Zydek

Załącznik:
1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej
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Załącznik
OŚWIADCZENIE O PRZYN ALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALE ŻNOŚCI DO TEJ
SAMEJ GRUPY KAPITAŁO WEJ
Ja (My):
1. .........................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy)
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: sukcesywne dostawy oryginalnych,
fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń
wielofunkcyjnych dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-27/20
1. OŚWIADCZAM (-Y), że nie należymy do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).
Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2020 r.

2. OŚWIADCZAM (-Y), że należymy do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) i podajemy poniżej
listę wszystkich podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:1
Lp.

Nazwa i adres podmiotu

1.
2.
3....

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2020 r.

1

w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz

z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
*Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2

