MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
DEPARTAMENT EKONOMICZNY
______________________________________________

DE-WZP.261.7.2020.AC.1

Warszawa, 2020-08-25

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Remont - konserwacja okien
w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie” –
postępowanie nr DE-WZP.261.7.2020.AC, otrzymał następujące oferty:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy

Cena zł
brutto

Okres gwarancji od
dnia podpisania
końcowego protokołu
odbioru bez
zastrzeżeń (minimum
36 miesięcy
kalendarzowych)

Warunki
płatności

1.

Renovatio Paweł Tabaszewski
ul. Podolska 19
48-303 Nysa

229 816,94

60 miesięcy
kalendarzowych

Zgodnie
z SIWZ

2.

Zakład Remontowo – Budowlany
Ryszard Mierzejewski
ul. Aspekt 73 m 16
01-904 Warszawa

227 183,28

60 miesięcy
kalendarzowych

Zgodnie
z SIWZ

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę
232 221,53 zł brutto.
Ponadto Zamawiający informuje o obowiązku spoczywającym na Wykonawcach, którzy
złożyli oferty w terminie, określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843):
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51
ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie należy złożyć wypełniając formularz – załącznik nr 1 do niniejszego pisma,
w formie pisemnej (oryginał podpisany przez Wykonawcę) osobiście do siedziby
Zamawiającego lub wysłać pocztą na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch.
Szucha 25, 00-918 Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok.
353).
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Załącznik nr 1
Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Ja, niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
Niniejszym, po zapoznaniu się listą Wykonawców, którzy złożyli w oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Remont i konserwacja okien
w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. J.CH. Szucha 25
w Warszawie” – postępowanie nr DE-WZP.261.7.2020.AC, oświadczam, że
* nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369, ze zm.) z
żadnym z tych Wykonawców,
* należę/należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369, ze zm.)
z następującym/mi Wykonawcą/ami:
…………………………………………………………………………………………………**
* - skreślić niewłaściwe
** - wskazać nazwę (firmę ) Wykonawcy/ów, który/rzy złożył/li oferty w niniejszym postępowaniu
i z którym/mi Wykonawca składający oświadczenie należy do tej samej grupy kapitałowej art. 4
pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 369, ze zm.) - pod pojęciem grupy kapitałowej należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców,
którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym
również tego przedsiębiorcę.

……………………, dnia …………………… 2020 r.
…………………..…..………….
(podpis
Wykonawcy/uprawnionego
przedstawiciela
Wykonawcy)
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