Wojnicz, dnia 2 sierpnia 2019 r.
WSZYSCY KOGO TO DOTYCZY
dot. sprawy: 2/PZP/2019
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w przetargu nieograniczonym na Usługi dowozu uczniów z Gminy Wojnicz
do szkół w roku szkolnym 2019/2020 – zamówienie powtórzone do terminu składania ofert tj. do
dnia 01.08.2019 r. do godz. 14:45 wpłynęły 4 oferty. Zestawienie z niniejszego otwarcia zostaje
przedstawione poniżej, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP.
Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 126 013,45 zł brutto
lp.
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Firma Transportowo Usługowa
1.

„FTU” Magdalena Jakubas, Biadoliny
Radłowskie 236, 32-828 Biadoliny

270 855,36 zł

Szlacheckie
2

Nieregularny Przewóz Osób Paweł
Nieć, 32-852 Dębno 346

1 766 448,00 zł

Firma Przewozowa SPEED Krzysztof
3

Rachwał Poręba Spytkowska, os.

2 355 264,00 zł

Urocze 78, 32-800 Brzesko
Przewóz Towarowo Pasażerski
4

„TRANSPORT” Leszek Borgula
Dąbrówka Tuchowska nr 88a, 33-170

148 294,40 zł

Tuchów

Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania
przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we
wskazanym terminie, w siedzibie zamawiającego.
W załączeniu wzór oświadczenia do ewentualnego wykorzystania.

Zamawiający:
Gmina Wojnicz – Centrum Ekonomiczno-Administracyjne
Wykonawca:
………………………............................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………........................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Usługi dowozu uczniów z Gminy
Wojnicz do szkół w roku szkolnym 2019/2020 – zamówienie powtórzone – 2/PZP/2019
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 184 z późn. zm.)* – co inny Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
Oświadczam, że nie należę)** do tej samej grupy kapitałowej / tych samych grup kapitałowych co
Wykonawca bądź Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.
lub
Oświadczam, że należę** do tej samej grupy kapitałowej, do której należą niżej wymienieni Wykonawcy,
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.
- ..........................................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................................
W załączeniu przekazuję dokumenty i/lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
(** niewłaściwe skreślić)
…………………….… dnia …………………
………………………………………………
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
* Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.
U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy
są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę.

