BIURO FINANSÓW

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń do
zastosowania w informatyce kryminalistycznej, nr sprawy 21/>PU/2018/EMi

Zgodnie z zapisami art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający poniżej przekazuję zbiorcze zestawienie ofert złożonych w niniejszym
postępowaniu:

Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

1.

FerSec Sp. z o.o.
Ul. 73 Pułku Piechoty 7a
50-496 Katowice

2.

Media Sp. z o.o.
Ul. Piotrowicka 61
40-723 Katowice

Cena brutto PLN Cena brutto PLN
Zadanie 1
Zadanie 2

Cena brutto PLN
Zadanie 3

Cena brutto PLN
Zadanie 3

Okres gwarancji

146.600,00

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

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

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

12 m-cy

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

12.300,00

32.472,00

6.691,20

24 m-ce
na zadanie nr 2, 3, 4

Wszyscy Wykonawcy zaakceptowali warunki płatności określone w SIWZ oraz termin dostawy.
Jednocześnie informuję, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
zadanie 1 – 134.500,00 PLN, zadanie 2 – 12.500,00 PLN, zadanie 3 – 32.500,00 PLN, zadanie 4 – 6.500,00 PLN.
Ponadto Zamawiający informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, zobowiązani są Państwo do złożenia oświadczenia o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (proponowany wzór oświadczenia w załączeniu). Oświadczenie (w oryginale) należy
dostarczyć w terminie 3 dni, od dnia przekazania informacji, do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Poleczki 3.

Edyta Miros
Przewodniczący komisji przetargowej

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
( nazwa/ firma/ adres)

Niniejszym, po zapoznaniu się z listą Wykonawców, którzy złożyli oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
zakup urządzeń do zastosowania w informatyce kryminalistycznej,
nr sprawy 21/>PU/2018/EMi

Oświadczamy, że:
 nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634) z żadnym z tych Wykonawców*.
 należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.,
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z
następującymi Wykonawcami*
…………………………………………………………………………………………

................................., dn. .......................

.........................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

* niepotrzebne skreślić

