Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Znak:

PI.TPZPoz.2600.133(2).17.MP

Data:

27 grudnia 2017 roku

Sprawa: postępowanie o zamówienie na Świadczenie usług transportowych - obsługa kursów liniowych Usługa A - (PI.TPZPoz.2600.133.2017)
„Poczta Polska Spółka Akcyjna” Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu, jako Zamawiający
w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), przekazuje informację z otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę 248 644,50 zł brutto jako kwotę, którą
zamierza przeznaczyć na realizację całości zamówienia.

Złożone zostały następujące oferty:
Nr
oferty

Nazwa i adres
Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto w zł

1

Deepo Grzegorz Majewski Sp. Jawna
ul. Powstańców Śląskich 103 lok. 1
01-355 Warszawa

307 807,50

2

LTP Logistyka Transport Palety Konrad Antoniewicz
ul. Obornicka 1, Bolechowo-Osiedle
62-005 Owińska

255 840,00

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawcy w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, mają obowiązek przekazania
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Załącznik:
- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wzór

nr sprawy: PI.TPZPoz.2600.133.2017

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług transportowych - obsługa kursów liniowych - Usługa A

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................
Siedziba Wykonawcy: .........................................................................................................
Oświadczam, że na dzień składania ofert:
należę*
nie należę
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634), razem z innym wykonawcą*/wykonawcami*,
który*/którzy* złożyli oferty w niniejszym postępowaniu**.
W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej, należy wypełnić poniższą listę.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1. ……………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………

................................. dn. .................... …..… r.
..........................................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby
umocowanej do dokonywania czynności
w imieniu Wykonawcy

.....................................................
pieczątka firmy

* niepotrzebne skreślić
**W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.
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