
    
 
GMINA FAŁKÓW Fałków, dn. 14.07.2020r 

 
Zp.271.9.2020.RPOWŚ 

 
Informacja o której mowa w art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019. Poz. 1843) dla zamówienia publicznego pn.: 
„Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków” 

Nr sprawy:  Zp.271.9.2020.RPOWŚ  
 

Zamawiający - Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, informuje że w postępowaniu 
przetargowym pn.: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków”: 

 
a) przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia w wysokości  : 1.851.842,47 zł 
b) w wyznaczonym na składanie ofert terminie do dnia 14.07.2020r godz.10:00, do Zamawiającego 
wpłynęły 4 oferty, ponumerowane zgodnie z datą i godziną wpływu, których zestawienie w kolejności 
wpłynięcia, zamieszcza się poniżej:   
 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Oferowana 
cena brutto 

w zł 

Deklarowany 
okres gwarancji 
w miesiącach 

Termin wykonania / 
warunki płatności 

1 

Centrum Zaopatrzenia Energetyki 

ELTAST Sp. z o.o. 

ul. Toruńska 9, 26-600 Radom 

1.597.770,00 84 Zgodnie z SIWZ 

2 

Konsorcjum Firm: 

Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 

„EL-M” Marcin Mróz, 

ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki 

Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe „MADO” Andrzej Mróz, 

ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki 

 
2.212.770,00 

84 Zgodnie z SIWZ 

3 

SPIE Elbud Gdańsk S.A. 

Ul. Marynarki Polskiej 87 

80-557 Gdańsk 

1.967.136,54 84 Zgodnie z SIWZ 

4 

LUG Light Factory Sp. z o. 

ul. Gorzowska 11, 

65-127 Zielona Góra 

1 745 818,35 84 Zgodnie z SIWZ 

 
 
 
Fałków, 14.07.2020 r.     
                                                                                                                 Z poważaniem 

 /-/ Henryk Konieczny 

                                                                                                                  Wójt Gminy Fałków 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga:  
Zamawiający przypomina, iż wskazani wyżej Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji, są zobowiązani do przekazania Zamawiającemu 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 
 
Wzór w/w oświadczenia stanowił załącznik nr 5 do SIWZ. 



 

 

Numer sprawy: ZP.271.9.2020.RPOWŚ 

 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

 

OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

 

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie 
Fałków”,  

Ja niżej podpisany ______________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
• oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do żadnej grupy kapitałowej*. 

• oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej, z 

wykonawcami, którzy złożyli oferty*. 

• oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję należy do grupy kapitałowej w skład 

której wchodzą*: 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________  
(podpis Wykonawcy) 

* - niepotrzebne skreślić  
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