Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5

Warszawa, dnia 12.07.2018 roku
DZP.371.25.2018
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Drobne roboty
budowlane”.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
z dnia 12.07.2018 r.
Zamawiający, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na podstawie art. 86 ust. 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje poniżej następujące informacje:
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
257 005,50 zł brutto
2. Zestawienie ofert:
1. WOJ-AND s.c. Wojciech Czyż Andrzej Wasilewski, ul. Żytnia 79 m. 77, 01-149
Warszawa
Cena oferty – cena całkowita brutto:

236 551,39 zł

stawka roboczogodziny netto

17.00 złotych netto / godz.

koszty pośrednie
zysk Wykonawcy
Oferowany OKRES GWARANCJI

65 %
15 %

(pozacenowe kryterium wyboru
najkorzystniejszej oferty, które podlega
punktacji zgodnie z pkt. 14 SIWZ)

48 miesięcy

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
KANCLERZ
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

/-/ dr Maria Hulicka

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5

Załącznik nr 1
DZP.371.25.2018

.......................................................

oznaczenie Wykonawcy
(np. pieczątka)

WZÓR
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Drobne
roboty budowlane”
NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY:
...................................................................................................................................................
SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY:
....................................................................................................................................................

Oświadczamy, że nie należymy / należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
* niepotrzebne skreślić

…..…….................................................
podpis osoby (osób) upoważnionej do
występowania w imieniu Wykonawcy

