
 

 

 
 

Tarnów, dn. 27.07.2017 r. 
CSM-AI-271-4/2017/CSM 

 
 
 

INFORMACJA 
 

udzielana w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
 
Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Przebudowę sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce w ramach realizacji 

inwestycji pod nazwą: II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce – sala widowiskowa spełniająca 

nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa”. 

 
 
I. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 4 722 342,52 zł. 
 
II. Następujący Wykonawcy złożyli oferty w terminie: 
 

1. Oferta nr 1 została złożona przez: Moris-Polska Sp. z o.o., ul. Baletowa 4, 02-867 Warszawa. 

 
III. Informacja o cenach, terminach wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunkach płatności 

zawartych w ofertach: 
 

1. Oferta nr 1:  

 
1) cena: 6 149 788,77 zł brutto, 

2) oferowany termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od daty podpisania umowy, 

3) okres gwarancji na zamontowane materiały i urządzenia licząc od daty protokolarnego odbioru 

pełnego zakresu robót (odbioru końcowego robót): 2 lata, 

4) okres rękojmi na wykonane roboty budowlane licząc od daty protokolarnego odbioru pełnego 

zakresu robót (odbioru końcowego robót): 5 lat, 

5) warunki płatności: zgodnie z SIWZ. 

 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca, 

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 



 

 

ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu  

(w oryginale). Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego pisma.  

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1 x strona internetowa Zamawiającego 

1 x a/a 



 

 

…………………………………………. 

Nazwa i adres Wykonawcy 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1 

 
 Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, którego przedmiotem jest „Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki 
Mościce w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce – sala 
widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa”, 
na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy oświadczam/y, że: 
 

1. Nie przynależę do grupy kapitałowej wykonawcami, którzy złożyli oferty w przetargu2.  

 
 

.................................................................................................. 
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy 

 
2. Przynależę do grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne  oferty  

w przetargu3:  

Lp. Nazwa/Firma  Adres wykonawcy 
NIP 

numer identyfikacji 
podatkowej  

1.    

2.    
 

Przedkładam następujące dowody, że powiązania wykonawcą/ami wymienionym/i w tabeli nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
 

1. Z Wykonawcą wymienionym w Lp. 1 tabeli ……………………………………………………………………….. 
2. Z Wykonawcą wymienionym w Lp. 2 tabeli  ……………………………………………………………………….. 
 
 

............................................................................ 
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy 

                                                 
1 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 
2 Jeżeli Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej, składa podpis pod oświadczeniem określonym w punkcie 1 załącznika. 
3 1. Jeżeli Wykonawca przynależy do grupy kapitałowej wskazuje nazwę/firmę, adres wykonawcy,  

a także NIP , oraz składa podpis pod  oświadczeniem określonym  w punkcie 2 załącznika. 

2.  Wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


	O Ś W I A D C Z E N I E



