
cRZP/|PO/ENZ1t17
Warszawa, 2017-11-30

lNFoRMAcJA o TREśGI zŁoŻoNYcH oFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: cRZP/lPO/ENZIl17 '

Nazwa zadania'' ochrona fizyczna osób i mienia dla lnstytutu Przemysłu organicznego W
Warszawie.

Na mocy ań. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r' poz' 1579 z p. zm.) lnstytut Pzemysłu organicznego w Warszawie
informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyó na sfinansowanie zamówienia wynosi: 500
000,00 zł

W terminie do dnia 2017-11-30 złoŻono następujące oferty:

AoŻone oferty

Lp.: 1.
Nazwa wykonawcy: Konsorcjum Hunters Sp. z o.o. ( lider)
Adres wykonawcy. 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Bukowska 114
Cena netto: 615996'00 zł
Cena brutto: 757675,08 zł
lnne informacje podlegające odczytaniu: -

Lp.: 2.
Nazwa wykonawcy: Basma Security Sp. z o.o.
Adres wykonawcy: 01- 24Warszawa ul. Prymasą Tysiąclecia 60162
Cena netto: 515000,00 zł
Cena brutto: 633381'12zł
lnne informacje podlegające odczytaniu: -

Lp.: 3.
Nazwa wykonawcy: Konsorcjum Firm Agencja Ochrony lnterservice s.j. Kultys (lider)
Adres wykonawcy: 01-625 Warszawa, ul. Mickiewicza 63i139
Cena netto: 545760,00 zł
Cena brutto: 671284,80 ż
lnne informacje pod|egające odczytaniu: -



Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji
przekazuje ZamawiĄącemu ''oświadczenie o przynalezności lub braku przynaleŻności do tej
samej grupy kapitałowej". Wraz ze złoŻeniem oświadczenia, wykonawca moŻe przedstawiÓ
dowody, Że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłocenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy mogą wykorzystacwzor oświadczenia o przynalezności lub braku przynalezności
do tej samej grupy kapitałowej, będący załączniklem do niniejszej lnformacji.

Załącznik:
1. wzór oświadczenia o przynaleŹnoŚci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej'

Załączniknr 1

oŚWnDczENlE

o PRzYNALEzNoŚcl LUB BRAKU PRZYNALEżtloŚcl Do TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁoWEJ, o KToREJ MoWA W ART. 24 UsT. 1 PKT 23 USTAWY PzP

Dane dotvczace wvkonawcv
Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

MiejscowośĆ Data

Niniejsze oŚwiadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o ktÓĘ mowa w art. 86 usf. 5 ustawy Pzp. W przypadku
wykonawcow wspÓlnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją kaŻdy z
tych wykonawcow.

dot.: postępowania o udzielenie zamÓwienia publicznego. Numer sprawy: CRZPllPolEN21l17.
Nazwa zadania'' ochrona fizyczna osob i mienia lnstytutu Przemysłu organicznego W
Warszawie, prowadzonego przez: lnstytut Przemysłu organicznego

oświadczenie wvkonawcv
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzie|enie zamówienia publicznego w nawiązaniu
do zamieszczonej na stronie ZamawiĄącego lnformacji o treŚci złoŻonych ofert oświadczam, Że'.

racyjno-Technicznego



* nie nalezę do tej samej grupy kapitałowej, o któĘ mowa w art. 24 ust.'t pkt 23 ustawy Pzp, co
wykonawcy, ktorzy złoŻyli ofeńy w niniejszym postępowaniu;
* naleŻę tej samej grupy kapitałowej' o któĘ mowa w ań. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, co
następujący wykonawcy, którzy złoŻyli ofeńy w niniejszym postępowaniu:

Wraz ze złoŻeniem niniejszego oŚwiadczenia, przedkładam następujące dowody, Że powiązania
z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłÓcenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia:

* niepotrzebne skreŚliĆ

(data i czytelny podpis wykonawcy)


