Warszawa, 28.04.2017 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dot. 4/>PU/2017/MT

„zakup artykułów biurowych na potrzeby Centralnego Biura Antykorupcyjnego”

Nr
oferty

1

2

3

Wykonawca

PARTNER XXI Sp. z o.o.
ul. Korczoka 14
41-806 Zabrze
IBEX International Sp.
Jawna
E.Wojdyło, W. Kapitan
ul. Jana Kazimierza 11 lok. 4
01-248 Warszawa
JOLIMPEX Jolanta RedekJaroszewicz
Al. Na Skarpie 19/1
00-488 Warszawa

Cena oferty brutto
(zł)
Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

112.235,34

34.038,76

-----------

33.598,30

139.173,66

46.271,69

Termin realizacji
Termin płatności

Okres gwarancji

8 dni
8 dni
kalendarzowych kalendarzowych

Potwierdzony

Potwierdzony

7 dni
kalendarzowych

Potwierdzony

Potwierdzony

14 dni
14 dni
kalendarzowych kalendarzowych

Potwierdzony

Potwierdzony

Zadanie nr 1

-------------

Zadanie nr 2

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 261.853,08 zł brutto, w tym:
Zadanie nr 1 – 207.044,68 zł brutto,
Zadanie nr 2 – 54.808,39 zł brutto.

Ponadto Zamawiający, przypomina o obowiązku złożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni 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 art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy (wzór w załączeniu).

(pieczęć Wykonawcy – nazwa i adres)

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEZNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ
Dotyczy postępowania nr 4/>PU/2017/MT
Niniejszym, po zapoznaniu się z listą Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu
o zamówienie publiczne na zakup artykułów biurowych na potrzeby Centralnego Biura
Antykorupcyjnego.
oświadczam, że:
ne nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego o 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)*,
należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego o 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)*.

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, może przedstawić
wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w niniejszym postępowaniu (art. 24 ust. 11 ustawy Pzp).

……………………………………………….
(Podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)

*właściwe zaznaczyć

