
 

 

             

Warszawa, dnia 23 marca 2018 r. 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest sukcesywna 

dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i akcesoriów do drukarek, 

oznaczonego numerem 103/ZZ/AZLZ/2017 

 

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

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwana dalej ustawą pzp, Zamawiający 

przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 23 marca 2018 r. o godz. 12:15. 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia 

wynosi 3 080 825 zł brutto 

W postępowaniu zostały złożone 4 oferty: 

 

Lp. Wykonawcy (firmy oraz adresy), którzy złożyli 

oferty w terminie 

Cena (zł brutto) 

1. „SPINEL” Sp. z o.o. 

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław 

3 638 578,62 zł 

2. Komputronik Biznes Sp. z o.o. 

ul. Wólczyńska 37, 60-003 Poznań 

3 401 656,19 zł 

3. Helica Sp. z o.o. 

ul. Raszyńska 25, 02-033 Warszawa 

2 594 188,31 zł 

4. ZPiZI UNIPOL SERWIK 

Ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa 
3 043 407,20 zł 

 

Zamawiający informuję, iż do upływu wyznaczonego terminu do składania oferty wpłynęły do 

Zamawiającego dokumenty od firmy AMECO M. Chłostowski, J. Dębkowski, T. Kądziela Sp. 

j. ul. Stroma 24, 01-100 Warszawa. Przedmiotowy przedsiębiorca wskazał w formularzu 

cenowym kwotę 2 887 713 zł. Z uwagi na brak oświadczenia woli (brak złożenia oferty na 

formularzu oferty), Zamawiający uznaje, iż ww. firma nie złożyła oferty w przedmiotowym 

postępowaniu. 

 

  

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 sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych 

i akcesoriów do drukarek, oznaczonego numerem 103/ZZ/AZLZ/2017 oraz powzięciem 

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

że*  

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

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 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 2017 r. poz. 229 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 

 

 

 


