
Warszawa, dnia 23/09/2020 r.

Centrum Astronomiczne 
im. M. Kopernika PAN
ul. Bartycka 18
00–716 Warszawa

Wykonawcy

Oznaczenie postępowania: MAB-251-6/20

Tryb: Przetarg nieograniczony

Na:  Dostawa  mebli  biurowych  wraz  z  montażem  na  rzecz  Międzynarodowej  Agendy

Badawczej AstroCeNT

                                                                          

                                         INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający  zgodnie z art.  86 ust.  3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z poźń. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”

informuje,  że  przeznaczył  na  realizację  niniejszego  zamówienia  publicznego  kwotę  w

wysokości 100 000,00 zł brutto.

Wpłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1:

Wykonawca: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

Oferowana cena brutto: 296741,19 zł brutto.

Kryteria dodatkowe oceny ofert:

Termin realizacji zamówienia: 35 dni.

Oferowana gwarancja: 48 miesięcy.

Oferta nr 2:

Wykonawca: WOKA - BUD Wojciech Sepko, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Jastrzębia 12 

Oferowana cena brutto: 200332,02 zł brutto.

Kryteria dodatkowe oceny ofert:

Termin realizacji zamówienia: 35 dni.

Oferowana gwarancja: 48 miesięcy.
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Oferta nr 3:

Wykonawca: M.P. Polska Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa

Oferowana cena brutto: 198995,55 zł brutto.

Kryteria dodatkowe oceny ofert:

Termin realizacji zamówienia: 21 dni.

Oferowana gwarancja: 48 miesięcy.

Oferta nr 4:

Wykonawca: Office Creative Group sp. z o.o. sp.k, ul. Narwik 25, 01-471 Warszawa

Oferowana cena brutto: 146332,44 zł brutto.

Kryteria dodatkowe oceny ofert:

Termin realizacji zamówienia: 35 dni.

Oferowana gwarancja: 36 miesięcy.

Oferta nr 5:

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo  Handlowe  "Lobos"  M.Łobos,  M.Łobos  spółka  jawna,  ul.

Medweckiego 17, 31-870 Kraków

Oferowana cena brutto: 176821,11 zł brutto.

Kryteria dodatkowe oceny ofert:

Termin realizacji zamówienia: 35 dni.

Oferowana gwarancja: 36 miesięcy.

Oferta nr 6: 

Apritech Sp. z o. o., ul. Szamocka 8, IX piętro, 01-748 Warszawa

Oferowana cena brutto: 184266,30 zł brutto.

Kryteria dodatkowe oceny ofert:

Termin realizacji zamówienia: 35 dni.

Oferowana gwarancja: 48 miesięcy.

Wykonawca, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp,
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tzn.  od  dnia  23.09.2020  r.,  przekaże  Zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności  lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy.  Wzór  oświadczenia  o grupie  kapitałowej  jest  załącznikiem do niniejszego pisma.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie

zamówienia. 

Zamawiający  informuje,  że  do  oświadczenia  o  grupie  kapitałowej  obowiązują

wszystkie wymogi analogiczne jak do dokumentów składanych przez Wykonawcę w ofercie.

Zatwierdził

……………………………………
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Załącznik - wzór oświadczenia ws. Grupy Kapitałowej

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Postępowanie na: Dostawa mebli biurowych wraz z montażem na rzecz 

Międzynarodowej Agendy Badawczej AstroCeNT:  MAB-251-6/20

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO 

GRUPY KAPITAŁOWEJ

My, niżej podpisani, stosownie do treści art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) 

…………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu Wykonawcy oświadczamy, że należy/nie należy* on do grupy 

kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz.U. 2019 poz. 369 z późn. zm.).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca **.

Lp. Nazwa grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca
1.
Lp. Nazwy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca
1.
2.

* niepotrzebne skreślić

** wypełnić tabelę, tylko jeżeli z treści oświadczenia wynika, że Wykonawca należy do grupy 

kapitałowej

………………………………………… …………………………………………
(miejscowość), (data) (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

reprezentacji Wykonawcy)
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