CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE
Częstochowa, dnia 5 sierpnia 2019 roku
WT.2370.20.6.2019

ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz w związku z otwarciem ofert w dniu 5.08.2019 r.,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonym nr WT.2370.20.2019
pn.: ,,Wykonanie remontu poszycia dachów, obróbek blacharskich i orynnowania oraz wykonanie
remontu elewacji budynku”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39
prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), udziela się następujących
informacji:
1. Kwota jaką Zamawiająca zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 350.000,00 zł
2. Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
3. Warunki płatności: 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem
odbioru i doręczenia faktury. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastąpi maksymalnie
3 fakturami częściowymi oraz fakturą końcową.
4. Poniższa tabela przedstawia dane Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także
zaoferowane przez nich ceny:
Nr
oferty

1

2

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

F.U.H. „DZIEDZICKI”
Marcin Dziedzicki
Ul. Stawowa 8
42-274 Konopiska
BAU Sp. z o. o.
Ul. Kuźniczki 1
42-152 Opatów

Kryteria oceny ofert
Gwarancja jednolita minimum
Cena brutto wykonania
60 miesięcy - maksymalnie 120
robót budowlanych
miesięcy
60%
40%

457.997,37 zł

120 m-cy

459.888,70 zł

120 m-cy

KOMENDANT
Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
/-/
mł. bryg. mgr Piotr Placek
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CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE
Wzór oświadczenia do SIWZ nr WT.2370.20.2019

Pieczęć firmowa Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
nr WT.2370.20.2019, pn. „Wykonanie remontu poszycia dachów, obróbek
blacharskich i orynnowania oraz wykonanie remontu elewacji budynku”,
świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej w art. 297 KK, w imieniu
Wykonawcy – firmy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1. *Przekazuję zgodne z art. 24, ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) listę podmiotów, razem
z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
O ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.).
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
3.

…………………….…………………………..
(miejscowość, data)
………………………………………………………...
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy)

2.

*Informuję, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.).
…………………….…………………………..
(miejscowość, data)
………………………………………………………...
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy)

*należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2.
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