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INFORMACJA ZGODNIE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
 

 
1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 23 000,000 zł 
 
2. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert: 
 

Numer 
oferty: 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy,  
który złożył ofertę: 

Zawarta w ofercie:  

Cena oferty (brutto): 

1 

PPHU LIR Elżbieta Zajet 
Biuro Reklamy 

ul. Grunwaldzka 2 
82-300 Elbląg 

18 000,00 zł 

2 
AERA GROUP Spółka  z o.o. 

30-428 Kraków 
ul. Zdunów 18/33 

15 908,33 zł 

3 

Agencja Reklamy 
Studio Novelty Łukasz Szczepański 

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6a/3 
31-234 Kraków  

20 700,00 zł 
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4 
Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki 

41-200 Sosnowiec 
ul. Podjazdowa 2/31 

25 288,80 zł 

5 
INTERMEDIA Paweł Kędzierski 

09-407 Płock 
ul. Spółdzielcza 17 

17 057,20 zł 

6 
STUDIO SIEDEM Żółtowski Grzegorz 

ul. Myślenicka 186 
30-698 Kraków  

15 294,31 zł 

7 
Diadal Group Mateusz Pasierbek 

ul. Winogronowa 17 
05-831 Rozalin 

17 646,69 zł 

8 
GoMa Mariusz Markut 
37-450 Stalowa Wola 

ul. Mireckiego 13 
17 755,54 zł 

9 
Agencja Reklamowa Biuro-Fach Arkadiusz Brzeziński  

80-231 Gdańsk 
ul. Fiszera 14 

13 875,63 zł 

Rzeszów, dn. 16-09-2020 r. 
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3. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji jak wyżej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 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 niniejszej informacji. 
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____________________ 
1 niepotrzebne skreślić 
2 w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz  
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu 

............................................................................. 
                                                   [pieczęć firmowa lub nazwa i adres wykonawcy] 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 
SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
          W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 

artykułów promocyjnych” jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich 

dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy, 

stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”: 

1) oświadczam, że wykonawca ten nie należy do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy;1 

2) w związku z tym, że wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, przedstawiam listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej:1,2 

Lp.: 
Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania  

i adres podmiotu: 

  

  

  

  

 
..................................                                         
[miejscowość i data] 
      

....................................................................................................................................... ………. 
     [parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób) uprawnionej(ych)  

do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy] 

 


