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INFORMACJA O TRESCI ZLOZONYCH OFERT

dot.: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Numer sprawy: CRZPllPOlENlOllS.
Nazwa zadania'. Dostawa dw6ch samochod6w w formie leasingu
Na mocy art, 86 ust. 5 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wief publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Instytut Przemyslu Organicznego informuje, co
nastgpuje:

Kwota, jakq Zamawialqcy zamierza pzeznaczyC

na sfinansowanie zam6wienia

wynosi:

150 000,00 zt netto
W terminie do dnia 2018-03-22 zlo2ono nastqpujqce oferty:

Ao2one oferty

Lp.:

1

EFL S.A. - Lider Konsorcjum
Adres wykonawcy:
53-605 Wroctaw, Pl. Orlqt Lwowskich 1
Cena netto:
160 294,70 A
Cena brutto:
197 501,0221.
lnne informacje podlegajqce odczytaniu: zu2ycie paliwa 4.1 V100 km.
Nazwa wykonawcy:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji
przekazuje Zamawi{qcemu "OSwiadczenie o przynale2noSci lub braku przynale2noSci do tej
samej grupy kapitatowej". Wraz ze zlo2eniem o6wiadczenia* wykonawca mo2e przedstawi6
dowody, 2e powiqzania z innym wykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w
postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.
Wykonawcy mogq wykorzystacwz6r O6wiadczenia o pzynalezno6ci lub braku przynalezno6ci
do tej samej grupy kapitalowej, bgdqcy zalqcznikiem do niniejszej Informacji.
Zalacznik:
1. wz6r OSwiadczenia o przyn
Administracyjno

lub braku przynale2no6ci do tej samej grupy kapitalowej.
alu
Technicznego

Zalqczniknr I
OSWADCZENIE

O PRZYNALEZruOSCI

LUB BRAKU PRZYNALEZUOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITALOWEJ, O KTOREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP
Dane dotvczace wvkonawcv
Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

MiejscowoS6.....,.........

Data

Niniejsze oSwiadczenie nale2y zlo2yC w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 usf. 5 ustawy Pzp. W przypadku
wykonawc6w wspolnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamowienia sklada jq ka2dy z
tych wykonawc6w.
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O6wiadczenie wvkonawcv
Skladajqc ofertg w niniejszym postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego w nawiqzaniu
do zamieszczonej na stronie Zamawiajqcego Informacji o treSci zlo2onych ofert oSwiadczam,2e
* nie nale2q do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, co
wykonawcy, kl6rzy zlo2yli oferty w niniejszym postqpowaniu;
* nale2g tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej,mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, co
nastgpujqcy wykonawcy, ktorzy zlo2yli ofefty w niniejszym postgpowaniu:

Wrazze zfoZeniem niniejszego o5wiadczenia, przedkladam nastgpujqce dowody,2e powiqzania

z innymi wykonawcami nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o
niniejszego zam6wienia:

udzielenie

* niepotrzebne skre5li6

(data i czytelny podpis wykonawcy)

