


WCK.2.2019

INFORMACJA

o której mowa w art. 86 ust.5 Prawo zamówień publicznych z otwarcia ofert na przetargu pn:
Cyfrowe Kino „Pegaz” w Wodzisławskim Centrum Kultury.

1. Miejsce składania ofert: Wodzisławskie Centrum Kultury 
                                              ul. Ks. Płk. W. Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski

2. Data przetargu: 10 lipca 2019 r.
3. Godzina otwarcia ofert: 11.00
4. Ilość ofert jakie wpłynęły:  2
5. Otwarcie ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Całkowita kwota wynosi: 250.000,00  zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł brutto).
6. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2019 r.
7. Warunki płatności zgodnie z SIWZ.
8. Kryteria oceny oferty:
- cena: 60%
- gwarancja: 40 %
9. Zestawienie ofert
Do upływu terminu składania ofert złożono:

OFERTA NR 1
Kinekspert Bojakowski Jankowski Kostrzewa sp. jawna
ul. Przybyszewskiego 167
93-120 Łódź
       - cena: 238 409,67 złotych brutto
       - gwarancja: 5 lat


OFERTA NR 2
Awaco Project Sp. z o.o.
ul. Olesińska 2
02-548 Warszawa
- cena: 241 080,00 złotych brutto
- gwarancja: 2 lata



Zamawiający przypomina, iż Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.






















Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

w postępowaniu dot.
Cyfrowe Kino „Pegaz” w Wodzisławskim Centrum Kultury


Nazwa Wykonawcy*:
.........................................................................................................................................
Adres Wykonawcy*: ........................................................................................................
Oświadczamy, że Firma,/y, którą/e reprezentujemy
1) nie należy do grupy kapitałowej*, 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami), 
z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

2) należy do grupy kapitałowej*
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami), 
z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić



Wykonawcy
data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy


