Elbląg, dnia 22 czerwca 2018 roku

Numer postępowania: 1/PN-PŻ/2018
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji operatora infrastruktury
powstałej w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”.
Zamawiający – Pętla Żuławska Sp. z o.o. - działając zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia
29 stycznia 2004 roku informuje o cenach ofert złożonych w postępowaniu oraz o środkach jakie zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
a) ceny z ofert
Numer
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
oferty
1

Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3
82-200 Malbork

2

Jachtklub Elbląg Sp. z o.o.
Ul. Radomska 29
82-300 Elbląg

Cena
Zadanie 1: 72 000,00 zł

Zadanie 2: 72 000,00 zł

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1: 76 875,00 zł
Zadanie 2: 71 094,00 zł
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o
której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 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. Wzór oświadczenia został
udostępniony wraz z informacją z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.
Z poważaniem

1

NS: 1/PN-PŻ/2018

(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
Wykonawca:
................................................
................................................
................................................
(pełna nazwa/firma, adres)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji operatora
infrastruktury powstałej w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap
I”, NS: 1/PN-PŻ/2018 oświadczam, co następuje:
1. Przynależę/ nie przynależę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2015 r. poz. 184, 1616 i 1634) z innymi wykonawcami,
którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym
postępowaniu.
2. Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:
.................................................................................................................................................
3. Oświadczam, że w przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ
złożone oferty obejmują odrębny przedmiot zamówienia.

*Niepotrzebne skreślić

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z niniejszym
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy
Imię i Nazwisko
Data
Podpis
1.

2.

2

