
Warszawa, dnia 12/10/2020 r.

Centrum Astronomiczne 

im. M. Kopernika PAN

ul. Bartycka 18

00–716 Warszawa

Wykonawcy

Numer postępowania: MAB-251-8/20

Tryb: Przetarg nieograniczony

Na: Dostawa elektronicznego sprzętu pomiarowego wraz z akcesoriami

                                                                          

                                         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

informuje,  że  przeznaczył  na  realizację  niniejszego  zamówienia  publicznego  kwotę  w

wysokości 120 000,00 zł brutto.

Wpłynęła następująca oferta:

Wykonawca: NDN Zbigniew Daniluk, ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa

Oferowana cena brutto: 129248,40 zł brutto.

Kryteria dodatkowe oceny ofert:

Rozszerzona gwarancja do 24 miesięcy: tak, dla oscyloskopu nr 1 i nr 2, zasilaczy, multimetru

i generatora.

Rozszerzone pasmo analogowe oscyloskopów do min. 500 MHz: tak, dla oscyloskopu nr 1 i

nr 2.

Warunki  płatności i gwarancji zgodne z wymaganiami Zamawiającego

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,

tzn.  od  dnia  12.10.2020  r.,  przekaże  Zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności  lub
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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.
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ

Postępowanie na: Dostawa elektronicznego sprzętu pomiarowego wraz z 
akcesoriami  (MAB-251-8/20)

(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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