Ochotnicza Straż Pożarna w Fałkowie
Fałków, Plac Kościelny 11, 26-260 Fałków
NIP: 6581896448
Fałków, dn. 06.07.2020r
ZP.271.1.2020.OSP
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.:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Fałków”
Nr sprawy: ZP.271.1.2020.OSP
Zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna w Fałkowie, Plac Kościelny 11, 26-260 Fałków- informuje, że w
postępowaniu przetargowym pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Fałków”:
a) przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia w wysokości : 760.000,00 zł
b) w wyznaczonym terminie na składanie ofert do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta, ponumerowana
zgodnie z datą i godziną wpływu, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

Oferowana
cena brutto
w zł

Deklarowany
okres
gwarancji

Czas reakcji
serwisu

Termin
wykonania

Warunki
płatności

1

MOTO-TRUCK SPÓLKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce

800.730,00

36 m-cy

72 godziny

do
04.12.2020r

Zgodnie z
SIWZ

Fałków, 06.07.2020 r.
Z poważaniem

/-/ Grzegorz Zganiacz
Prezes OSP 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 7 do SIWZ.

Załącznik 7
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI
LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

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

Na mocy art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że:

przynależę/ nie przynależę*
do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843)
co podmioty, które złożyły odrębne oferty w niniejszym postępowaniu, prowadzonym przez
OSP w Fałkowie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Fałków
………………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………………
( czytelny podpis wykonawcy)

( W przypadku przynależenia do grupy kapitałowej, należy dodatkowo wypełnić dalszą część formularza, w
przypadku braku powiązań kapitałowych dalsza część formularza nie dotyczy)

Jednocześnie, oświadczam, że z uwagi na powiązania kapitałowe mogą zachodzą w stosunku
do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy
Pzp lecz przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu w postaci:
a)………………………………………………………………………………..
b)………………………………………………………………………………..

………………………………………….
(miejscowość, data)

* Niepotrzebne skreślić

……………………………………………
( czytelny podpis wykonawcy)

