
cRzPAPOtEA/30/19
Warszawa, 2019-12-02

INFoRMACJA o TREŚcl zŁoŻoNYcH oFERT

'.
dot.: postępowania o udzielenie zamówie.nia publicznego CRzPnPotEA/3o/19 ochrona
tizyczna obiektu i mienia w Łukasiewicz _ lPo w Warszawie.

Na mocy arrt. 86 ust. 5 ustawy z dnia!9 stycznia 2004 roku Prawo zamowień publicznych
(t. j. Dz. U' z2019 r. poz. 1843) Sieć Badawcza Łukasiewicz _ lnstytut Przemysłu organicznego
informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia wynosi:
600 000'00 zł netto

W terminie do dnia 2o1g-12-O2 złoŻono następujące oferty:

ZłoŹone ofeńy 
.

1. Lider Konsorcjum INTERSERVICE SP.J, ul. Mickiewicza63t142, O1-625 Warszawa
cena netto - 714 240' 00 zł

2. Lider Konsorcjum IMPEL DEFENDER Sp. z o.o., ul' Ślęzna 1 18, 53-1 1 1 Wrocław -
cena netto - '1 353 675,96 zł :

3' Lider Konsorcjum STEKOP S.A. , ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa
cena netto - 677 270,00 zł

4. Lider Konsorcjum . ZONE HUNTERS Sp. z o.o., ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk
Wielkopolski, cena netto - 790 632,00 zł

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji
przekazu1e ZamawiĄącemu ''oświadczenie o przynaleŻności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitÓłowej". Wraz ze.złoŻenićm oświadczenia, wykonawca może pzedstawiĆ
dowody, Że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenlp zamówienia.
Wykonawcy mogą wykorzystaÓ wzoroświadczenia o pzynaleŻnoŚci lub braku przynaleznoŚci
do tej samej grupy kapitałowej, będący załącznikiem do niniejszej lnformacji'

Załącznik'
1. wzor oŚwiadczenia o przynaleznoŚci lub 'braku przynaleznoŚci do tej samej grupy kapitałowej.
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Załącznlknr 1

oŚWADczENIE

o PRzYNALEŻtloŚcl LUB BRAKU PRzYNALEżruoŚcl Do TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁoWEJ, o KToREJ MoWA W ART. 24 UsT. 1 PKT 23 USTAVVY PzP

Dane dotvczace wvkonawcv
Nazwa wykonawcy

Data

Niniejsze oświadczenie należy złoŻyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o ktÓĘ mowa w art. 86 ust' 5 ustawy Pzp. W przypadku
wykonawców wspolnie ubiegających się o udzielenie zamowienia składa ją każdy z
tych wykonawcow.

dot.: postępowania o udzielenie zamowienia publibznego CRZP/IPo/EA/3o/19: Nazwa zadania'
ochrona fizyczna obiektu i mienia Łukasiewicz - lPo w Warszawie.

oświadczen ie wvko nawcv
Składając ofeńę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w nawiązaniu
do zamieszczonej na stronie Zamawiającego lnformacji o treŚci złoŻonych ofeń oświadczam, Że'
* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o ktorej mowa w art. 24 ust' 1 pkt 23 ustawy Pzp, co
wykonawcy, którzy złoŻyli oferty w niniejszym postępowaniu;
* należę tej samej grupy kapitałowej, o ktorej mowa w ań' 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, co
następujący wykonawcy, ktorzy złoŻyli oferty w niniejszym postępowaniu'

Wrazze złożeniem niniejszego oŚwiadczenia, przedkładam następujące dowody, Że powiązania
z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłocenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamowienia :

* niepotzebne skreśliÓ


