CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
BIURO FINANSÓW
Warszawa, dnia 26.10.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa artykułów biurowych,
nr sprawy 61/>PU/2018/TCz

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) zwanej dalej ustawą Pzp
zamieszczam zbiorcze zestawie ofert otwartych w trakcie publicznej sesji otwarcia
ofert.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy Pzp
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia w wysokości zł brutto:
- zadanie nr 1: 79 537,91
- zadanie nr 2: 36 276,76
- zadanie nr 3: 128 204,01
- zadanie nr 4: 147 962,36
W postępowaniu w zadaniu nr 1 ofertę złożył następujący Wykonawca:
Numer
oferty

1

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

AMAD sp. z o.o.
ul. Łąkowa 31
05-092 Łomianki
Fax: 22 751 13 51

Cena brutto
(zł)

42 002,54

Termin wykonania Okres gwarancji
zamówienia
(miesiące)
(dni)

2

12

Warunki płatności

Zgodnie z SIWZ

W postępowaniu w zadaniu nr 2 ofertę złożył następujący Wykonawca:
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

2

IBEX International
Sp. Jawna
E.Wojdyło, W.Kapitan
ul. Jana Kazimierza 11 lok.4
01-248 Warszawa

Cena brutto Termin wykonania Okres gwarancji
(zł)
zamówienia
(miesiące)
(dni)

36 639,50

2

Warunki płatności

Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ

W postępowaniu w zadaniu nr 3 ofertę złożył następujący Wykonawca:
Numer
oferty

1

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

AMAD sp. z o.o.
ul. Łąkowa 31
05-092 Łomianki
Fax: 22 751 13 51

Cena brutto Termin wykonania Okres gwarancji
(zł)
zamówienia
(miesiące)
(dni)

69 944,23

10

12

Warunki płatności

Zgodnie z SIWZ

W postępowaniu w zadaniu nr 4 ofertę złożyli następujący Wykonawcy:
Numer
oferty

1

2

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

AMAD sp. z o.o.
ul. Łąkowa 31
05-092 Łomianki
Fax: 22 751 13 51
IBEX International
Sp. Jawna
E.Wojdyło, W.Kapitan
ul. Jana Kazimierza 11 lok.4
01-248 Warszawa

Cena brutto Termin wykonania Okres gwarancji
(zł)
zamówienia
(miesiące)
(dni)

Warunki płatności

121 355,40

10

Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ

132 849,00

10

Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ

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, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. ( wzór oświadczenia w załączniku do
niniejszego pisma).

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 pn.:
Dostawa artykułów biurowych, nr sprawy 61/>PU/2018/TCz

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

