Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup usług
konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w okresie do końca 2021 roku, nr sprawy 13/>PU/2020/TCz
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
przekazuje poniżej informacje z otwarcia.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 400 000,00 zł brutto
W postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
COPY CONTROL SERVICE spółka cywilna
Tomasz Biegaj, Konrad Jaworski
ul. Tamka 49
00-355 Warszawa
Kyo System
ul. Krakowiaków 103 lok. 113
02-255 Warszawa
„ESKOM” spółka cywilna
ul. Tapicerska 16 A
02-168 Warszawa
DKS Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale

Cena oferty brutto

Termin wykonania
(usunięcie awarii)

Okres gwarancji

Warunki płatności

1 128 600,00

2 dni

36

Zgodnie z SIWZ

175 560,00

2 dni

36

Zgodnie z SIWZ

224 460,00

2 dni

36

Zgodnie z SIWZ

210 000,00

4 dni

26

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
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Wykonawców,

którzy

złożyli

oferty

Zakup usług konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących
w okresie do końca 2021 roku, nr sprawy 13/>PU/2020/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)

