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Warszawa, 2018-06-22

lNFoRMAcJA o TREŚcl zŁożoNYcH oFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamowienia publicznego. Numer sprawy: cRzPllPolEN19118'
Nazwa zadania Dostawa zestawu do destylacji cienkowarstwowej

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

Kwota, jaką ZamawiĄący zamierza pŻeznaczyc na sfinansowanie zamówienia wynosi:
100 000,00 zł. netto

Wterminie do dnia 2018-06-22złoŻono następujące oferty:

ZłoŻone ofeńy

Lp.. 1

Nazwa wykonawcy: DONSERV Wojciech Kaca
Adres wykonawcy: . 02-495 Warszawa, ul. Michała Spisaka 31
Cena netto: 117 000'00 zł
Cena brutto: 143 900'00 zł
lnne informacje podlegające odczytanig: termin dostawy- 6 m-cy

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji
pzekazuje.ZamawiĄącemu ''ośWiadczenie o przynaleŻności lub braku przynaleŻności do tej
samej grupy kapitałowej" ' Wraz ze złoŻeniem oświadczenia, wykonawca moŻe przedstawiÓ
dowody, Że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia'
Wykonawcy mogą wykorzystacwzÓr oŚwiadczenia o pzynaleznoŚci lub braku pzynależności
do tej samej grupy kapitałowej' będący załącznikiem do niniejszej lnformacji.

Załącznik:
1' wzÓr oŚwiadczenia o pzynalezności lub braku pzynależnoŚci do tej samej grupy kapitEłowej.

Kierownik Działu



Załączniknr 1

ośWADczENlE

o PRzYNALEżttoŚcl LUB BRAKU PRzYNALEżruoŚcl Do TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁoWEJ, o KToREJ MoWA W ART. 24 UsT. 't PKT 23 USTAVVY PzP

Dane dotvczace wvkonawcv
Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Data

Niniejsze oŚwiadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o ktoĄ mowa w art. 86 usf. 5 ustawy Pzp. W pnypadku
wykonawcow wspÓlnie ubiegających się o udzielenie zamowienia składa ją każdy z
tych wykonawcÓw.

dot.: postępowania o udzielenie zamowienia publicznego. Numer Sprawy:
Nazwa zadania prowadzonego przez'.

oświadczen ie wvko nawcv
Składając ofeftę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w nawiązaniu
do zamieszczonej na stronie Zamawiającego lnformacji o treści złozonych ofeń oświadczam, Że.
* nie nalezę do tej samej grupy kapitałowej, o ktorej mowa w art' 24 ust' 1 pkt 23 ustawy Pzp, co
wykonawcy, ktÓrzy złoŻyli ofeńy w niniejszym postępowaniu;
* naleŹę tej samej grupy kapitałowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, co
następujący wykonawcy, ktorzy złoŻyli oferty w niniejszym postępowaniu:

Wraz ze złoŻeniem niniejszego oświadczenia, przedkładam następujące dowody, Że powiązania
z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłocenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamowienia:



" niepotrzebne skreśliÓ

(data i czytelny podpis wykonawcy)


