
   
 

 

     Warszawa, dnia 10 lipca 2017 r. 

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa 

budynku D1 znajdującego się na terenie Instytutu Lotnictwa, oznaczonego numerem 

27/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 10 lipca 2017 r. o godz. 12:15. Kwota, jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi 

9 519 130,44 zł brutto.  

 

W postępowaniu zostały złożone cztery oferty: 

Nr 

oferty 
Wykonawca Cena (zł brutto) 

Okres 

gwarancji 

1. INTER-PROFIL Sp. z o.o. 

ul. Puławska 111A lok. 29, 02-707 Warszawa 

6 285 000,00 zł 60 miesięcy 

2. Konsorcjum firm: 

1) Comfortclima Grzegorz Grzenda 

ul. Bolesława Prusa 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

2) SEKOI Sp. z o.o. 

ul. Łacińska 4 lok. 32, 01-451 Warszawa 

11 535 887,10 zł 60 miesięcy 

3. Konsorcjum firm: 

1) WIMAKS Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. 

ul. Narcyzowa 20A, 04-930 Warszawa 

2) WIMAKS Toczyłowski Dariusz 

Ul. Sadowa 47, 05-410 Józefów 

10 660 000,00 zł 60 miesięcy 

4. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki 

ul. Nowosielecka 14a/3 

00-466 Warszawa 

6 387878,60 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 przebudowa budynku D1 znajdującego się na terenie Instytutu Lotnictwa, 

oznaczonego numerem 27/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 

 


