oznaczenie sprawy: OR-IV.272.1.29.2020

INFORMACJE PODAWANE PODCZAS SESJI OTWARCIA OFERT
(pieczęć zamawiającego)

1.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
w wysokości: 78 000,00 zł (brutto)

2.

Zbiorcze zestawienie otwartych ofert:

Numer oferty:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy:

Cena oferty (brutto):

1.

ZAPOL Sobczyk Sp. Jawna
al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

30 848,40 zł
13-11-2020 r.

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie
internetowej (art.86 ust.5 ustawy).
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................................................
(miejscowość, data)

..............................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (tj. Dz. U. 2015 poz. 184 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 11
w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp
UWAGA: Wykonawca składa niniejszy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust.5)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:
„Wydruk i dystrybucja dokumentu Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki
województwa podkarpackiego”
Znak: OR-IV.272.1.29.2020
Imię i nazwisko
..............................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) ......................................................................................
z siedzibą w ………………………………………………………...………………………………
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .............................................
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że:
1.

Nie należymy do tej samej grupy kapitałowej*.

2.

Należymy do tej samej grupy kapitałowej i przedkładamy w załączeniu listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej *
..............................................................
..............................................................
UWAGA
1. Należy wymienić podmioty z grupy kapitałowej podając ich nazwę/y oraz adres/y siedziby/siedzib
2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa dowody
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu.

* niepotrzebne skreślić

...................................................
miejscowość, data

.....................................................
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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