Znak sprawy: MZO/TI/2018/2
Zamawiający:
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.
ul. Staroprzygodzka 138
63-400 Ostrów Wielkopolski

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póżn. zm) Zamawiający przekazuje poniżej informacje, o
których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na:
na dostawy oleju napędowego wg normy PN-EN -590 do Zakładu Oczyszczania i Gospodarki
Odpadami MZO S.A.” - Znak sprawy MZO/TI/2018/2.
odbyło się w dniu 06-03-2018 o godz. 09:15
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, w wysokości: 2.368.507,68 zł

Oferty złożyli:
Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

1

Spółka Jawna T & J Tyrakowski Jachnik
Ul. Sławoszewska 28
63-220 Kotlin

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
ARAMIR – Jenerowicz – Ryfa Spółka Jawna
Ul. Piaski 33
63-300 Pleszew

Cena oferty

2.249.251,01 zł

2.260.505,81 zł

Termin wykonania:
24 miesiące
Okres gwarancji:
Zgodnie ze wzorem umowy
Warunki płatności:
Zgodnie ze wzorem umowy
Termin wykonania:
24 miesiące
Okres gwarancji:
Zgodnie ze wzorem umowy
Warunki płatności:
Zgodnie ze wzorem umowy

Zamawiający informuje:
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sporządził:
/-/ Dariusz Fross

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
/-/Andrzej Strykowski
Członek Zarządu
/-/ Rafał Pietrzykowski

ZNAK SPRAWY: MZO/TI/2018/2
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEZ

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. NA:

dostawy oleju napędowego wg normy PN-EN -590 do Zakładu Oczyszczania
i Gospodarki Odpadami MZO S.A.”

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY

Pieczęć Wykonawcy

DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

- zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.
niniejsze oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp.

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:

reprezentując firmę [o ile dotyczy]

po

uzyskaniu

wiedzy

o

kręgu

Wykonawców

uczestniczących

w

niniejszym

postępowaniu składam oświadczenie o:
▪

Przynależności do tej samej grupy kapitałowej
z Wykonawcą (podać nazwę )
…………………………………………………………………

▪

Braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej*

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2015r., poz. 184, ze zm.)

*niepotrzebne skreślić
, dnia ___/___/______ r.

______________________________
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
lub podpis osoby fizycznej

