
   
 

 

     Warszawa, dnia 6 lipca 2017 r. 

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja 

Rozdzielni Głównej niskiego napięcia w budynku R na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie, 

oznaczonego numerem 29/ZZ/AZLZ/2017 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwana dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje 

informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 6 lipca 2017 r. o godz. 12:15. Kwota, jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi 2 330 850 zł 

brutto.  

 

W postępowaniu zostało złożonych dziewięć ofert: 

Nr 

oferty 
Wykonawca Cena (zł brutto) 

Okres 

gwarancji 

1. El-Corp Sp. z o.o. 

ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa 

246 000,00 zł  60 miesięcy 

2. „ELNSTAL” Łapkiewicz i Syn Sp. j. 

ul. Z. Krasińskiego 93, 05-080 Izabelin 

1 195 000,00 zł 60 miesięcy 

3. J.J.A. PROGRESS Andrzej Wolski Spółka jawna 

ul.  Poniatowskiego 25, 43-300 Bielsko-Biała 

1 499 000,00 zł 60 miesięcy 

4. EL-BUD Stanisław Bereda 

ul. Batorego 4, 05-250 Radzymin 

2 335 000,00 zł 60 miesięcy 

5. MG ELECTRIC Zdzisław Piórkowski 

ul. Mehoffera 68b/7, 03-131 Warszawa 

1 345 620,00 zł 60 miesięcy 

6. REVICO S.A. 

Mirosław 39C, 09-472 Słupno 

1 217 570,94 zł 60 miesięcy 

7. Elektrobudowa S.A. 

ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice 

1 486 332,00 zł 60 miesięcy 

8. ROMI Sp. z o.o. 

ul. Działkowa 37, 02-234 Warszawa 

1 461 240,00 zł 60 miesięcy 

9. ELTRIX Wielgus Robert 

ul. Jaworskiego 5a, 05-090 Raszyn  

1 296 936,00 zł 60 miesięcy 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

powyższej informacji, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia 

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie pisemnej. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem 

oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 



 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o przynależności do grupy kapitałowej  

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest modernizacja Rozdzielni Głównej niskiego napięcia w budynku R na terenie 

Instytutu Lotnictwa w Warszawie, oznaczonego numerem 29/ZZ/AZLZ/2017oraz powzięciem 

informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postepowaniu oświadczam, 

że*  

i. przynależę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.), z następującym/i 

podmiotem/ami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu (należy podać 

nazwy i adresy siedzib): 

1. ………………………………………………………; 

2. ………………………………………………………; 

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

 Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania  

              w imieniu Wykonawcy** 

lub 

 

ii. nie przynależę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) 

z podmiotem/ami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. 
 

 

 

 

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

   Podpis osoby (osób) upoważnionej do 

występowania w imieniu Wykonawcy** 
 
 

 

*Należy wypełnić obowiązkowo punkt I lub punkt II       

**Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców z osobna. 

 

UWAGA 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówieni 

 


