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Radom, dnia 24.07.2018 r. 
 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 
 
1. Przedmiot zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania i druku nalepek w ramach 
projektu „Idzie szkrab w wielki świat”. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:   
Otwarcie ofert odbyło się w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 
pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 23.07.2018 r.  
o godz. 09:30.  

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia: 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 2 000,00 zł 

4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert: 
 
 

NUMER 
OFERTY 

FIRMA (NAZWA) LUB NAZWISKO 
ORAZ 

ADRES WYKONAWCY 

CENA 
(w zł) 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1.  

Drukpoint Maciej Jezierski, Rafał 
Zagożdzon s.c. 
ul. Nowogrodzka 7/9 
00-513 Warszawa 

255,00 zł 
netto 

 
2 dni 
7 dni 

(Wykonawca złożył dwa egzemplarze 
pierwszej strony formularza ofertowego 
z dwoma różnymi terminami wykonania 

zamówienia) 
 

2.  
Grafikon s.c. Marek Milan, Grzegorz Kuc 
ul. Paprotna 16 
51-117 Wrocław 

1 968,00 zł 14 dni 

 

 

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.   

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.  
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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 do przedmiotowej informacji.    

              
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
Aneta Ćwiklińska 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
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......................................................... 

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

……………………………………………….. 

  (nazwa i adres wykonawcy) 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

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. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),  

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. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),  

z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym 

postępowaniu: 

- …………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Data:........................................................                 

 

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

         (Podpis i pieczęć  wykonawcy/osoby  
                  uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
 


