CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE
Częstochowa, dnia 28 maja 2020 roku
WT.2370.6.8.2020

ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 poz. 1843) oraz w związku z otwarciem ofert w dniu 28.05.2020 r.,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonym nr WT.2370.6.2020
pn.: ,, Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (Gz50), obejmująca

sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji do obiektu Centralnej Szkoły Państwowej
Straży Pożarnej w Częstochowie”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), udziela się następujących
informacji:
1. Kwota jaką Zamawiająca zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.050.000,00 zł
2. Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie sprzedaży i dystrybucji nastąpi nie później niż po
upływie 30 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 01.08.2020. Koniec dostawy
nastąpi po upływie 24 miesięcy od pierwszego dnia dostawy.
3. Warunki płatności: 30 od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT. W przypadku

doręczenia faktury na mniej niż 5 (pięć) dni przed terminem płatności, Zamawiający ma
prawo dokonać zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
4. Poniższa tabela przedstawia dane wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także
zaoferowane przez nich ceny:
Nr
oferty
1

2

3

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

ELEKTRIX S.A.
ul. Bukietowa 5 lok. U1
02-650 Warszawa
PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3,
01-248 Warszawa
FORTUM MARKETING AND SALES
ul. Jana Heweliusza 9
80-890 Gdańsk

1 450 624,56 zł

1 291 360,62 zł
1 310 880,84 zł

KOMENDANT
Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
z up.
/-/
st. bryg. mgr inż. Paweł Borówka
Zastępca Komendanta
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2.
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CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE
Wzór oświadczenia do SIWZ nr WT.2370.6.2020

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.2370.6.2020,
pn.
„Kompleksowa
dostawa
gazu
ziemnego
wysokometanowego typu E (Gz50), obejmująca sprzedaż oraz świadczenie
usługi dystrybucji do obiektu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie”, 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 2019 r. poz. 1843) 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667).
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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667).
…………………….…………………………..
(miejscowość, data)
………………………………………………………...
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy)

*należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2.
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