
Radom, dnia 23.11.2017r.                                                                                   Znak sprawy:  1/2017/ZP 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Rozbiórka części 
obiektów mieszkalnych (oficyna wschodnia i zachodnia), budynku gospodarczego nr 1 
oraz budynku gospodarczego nr 2 położonych na działkach nr 10, 11 i 12 w Radomiu przy 
ul. Wałowej 21, 21A oraz ul. Wałowej 23 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont       
i przebudowa wraz z nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy                  
ul. Wałowej 19, 21 i 21A i ul. Bóżnicznej 4, 6 i 6A”. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 
informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 170.000,00 zł 
brutto. Ponadto Zamawiający przedstawia poniżej firmy oraz adresów wykonawców, którzy 
złożyli oferty w terminie oraz informacje dot. w/w ofert (ceny ofertowe, termin wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach oraz zawarte              
w ofertach informacje dot. pozostałych kryteriów oceny ofert): 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto Termin wykonania 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

1. ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o. 
ul. Mierosławskiego 3 
41-200 Sosnowiec 

72.570,00 zł Wynika  
z SIWZ 

Wynikają  
z SIWZ 

2. ZBIG-BET Spółka Cywilna 
ul. Chorzowska 15 
26-600 Radom 

135.000,00 zł Wynika  
z SIWZ 

Wynikają  
z SIWZ 

3. Korporacja Budowlana DARCO 
Dariusz Żak 
ul. Grabarska 53 
26-600 Radom 

165.435,00 zł Wynika  
z SIWZ 

Wynikają  
z SIWZ 

4. PPHU DAREX Dariusz Iwański 
ul. Radomska 76 
26-634 Gózd 

156.825,00 zł Wynika  
z SIWZ 

Wynikają  
z SIWZ 

Ponadto Zamawiający przypomina, że stosownie do wymagań określonych w art. 24 ust. 11 
ustawy Prawo zamówień Publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej niniejszej informacji, jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. W 
przypadku gdy Wykonawca jest powiązany z innymi oferentami, wraz ze złożeniem 
oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Możliwe do wykorzystania wzory stosownych oświadczeń stanowią zał. do SIWZ (wzory te 
stanowią także załączniki do niniejszej informacji). 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

 

 



Załącznik do SIWZ 

Wykonawca: 

 

………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego w nagłówku, składając ofertę              

w przetargu nieograniczonym na, prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych , w trybie przetargu nieograniczonego, 

zamówienie na „Rozbiórka części obiektów mieszkalnych (oficyna wschodnia                       

i zachodnia), budynku gospodarczego nr 1 oraz budynku gospodarczego nr 2 

położonych na działkach nr 10, 11 i 12 w Radomiu przy ul. Wałowej 21, 21A oraz          

ul. Wałowej 23 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont i przebudowa wraz            

z nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Wałowej 19, 21 i 21A       

i ul. Bóżnicznej 4, 6 i 6A”, informuję, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej,                    

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

Nr. 50, poz. 331, z póź. zm.). 

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

              ………………………………………… 
(podpis) 

 

 

 

 

 



Załącznik do SIWZ 

Wykonawca: 

 

………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego w nagłówku, składając ofertę              

w przetargu nieograniczonym na, prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych , w trybie przetargu nieograniczonego, 

zamówienie na „Rozbiórka części obiektów mieszkalnych (oficyna wschodnia                       

i zachodnia), budynku gospodarczego nr 1 oraz budynku gospodarczego nr 2 

położonych na działkach nr 10, 11 i 12 w Radomiu przy ul. Wałowej 21, 21A oraz          

ul. Wałowej 23 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont i przebudowa wraz            

z nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Wałowej 19, 21 i 21A       

i ul. Bóżnicznej 4, 6 i 6A”, informuję, że istniejące między podmiotami należącymi do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) powiązania, nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

 a) …................................................................................................................................ 

 b) …............................................................................................................................... 

 c) …................................................................................................................................. 

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

       ………………………………………… 
                                                                                                                        (podpis) 


