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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

I. Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje,                         
że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. 
„Usługi porządkowo – czystościowe w pomieszczeniach Parku Wodnego JURA w Łazach 
przy ulicy Topolowej 1 na okres 24 miesięcy”.

do terminu składania  tj. 01.09.2017r. do godz. 10:00  wpłynęły 4 (cztery) oferty przetargowe. 

Wykaz Wykonawców którzy złożyli oferty wraz z cenami brutto oraz propozycją częstotliwości 
kontroli zawiera poniższa tabela. 

Lp. Wykonawca Cena
brutto 

za okres 24
miesięcy

(w złotych)

Propozycja
ilości

(częstotliwości)
kontroli

1 Konsorcjum firm: F.H.U. KEA DAMIAN HARĘŻA          
ul. Grabowska 8a, 42-450 Niegowoniczki – lider;

Firma Usługowa „EKO-JAGR” Sp. z o.o.                     
53-225 Wola, ul. Kopalniana 10 – partner.

647 964,00 5 razy w
tygodniu

2 Spólka jawna „ŁAD-KOMPLEX” Mariola i Piotr 
Kopocz, ul. Energetyków 5, 44-200 Rybnik

753 468,48 2 razy w
tygodniu

3 Firma Handlowo-Usługowa Remigiusz Bogacz,  
Nasiedle ul. Bohaterów 1B,  48-130 Kietrz

802 619,28 2 razy w
tygodniu

4 PROMAX Sp. z o.o. ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy 640 584,00 2 razy w
tygodniu

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodnie z SIWZ. Jednocześnie informuję, 
bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał że kwota przeznaczona na sfinansowanie 
przedmiotowego zamówienia wynosi 576 000,00 zł brutto.    

II. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji przekazuje 
Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp -  zgodnie z zapisami załącznika      
nr 4 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.



Oświadczenie winno być złożone w oryginale, natomiast dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
powinny być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby 
uprawnione  do reprezentowania Wykonawcy). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców podpisuje odrębne oświadczenie. 
Poświadczenia za zgodność  z oryginałem dowodów dokonuje odpowiednio Wykonawca/cy,            
w zakresie dokumentów które każdego z nich bezpośrednio dotyczą.

Oświadczenie i/lub dowody sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski.



Załącznik nr 4 do SIWZ

UWAGA; załącznik należy złożyć w terminie trzech dnia od daty zamieszczenia na stronie
internetowej wykazu wykonawców którzy złożyli oferty.

....................................................................

....................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
ZGODNIE Z ART. 24 ust. 11 ustawy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Usługi porządkowo – 
czystościowe w pomieszczeniach Parku Wodnego JURA w Łazach przy ulicy Topolowej 1 na 
okres 24 miesięcy”.

realizowanego przez Park Wodny JURA w Łazach, oświadczam, co następuje:

· należę  do  grupy  kapitałowej,     o  której  mowa  w  art.  24  ust  1  pkt.  23  ustawy,
w załączeniu przedkładam listę 

· nie należę do grupy kapitałowej *

• niepotrzebne skreślić

....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyżej  są  aktualne  i  zgodne z  prawdą  oraz

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji  wprowadzenia zamawiającego w błąd

przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 …………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)




