Poraj, dnia 04.11.2016 r.
Nr. GK.271.8.2016
Informacja z otwarcia ofert przetargowych
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.” Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Poraj oraz jednostek
organizacyjnych Gminy „ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w
dniu20.10.2016 pod nr. 327296
Zamawiający na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2006 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w
przedmiotowym postępowaniu:
1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
175 000,00 zł brutto
2. Nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia ,wysokość
oprocentowania środków na bieżących rachunkach bankowych, wysokość
oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym
3. Wpłynęła 1 oferta :
Numer
Oferty

1.

Nazwa i adres
Wykonawcy

Termin
Cena oferty
wykonania brutto ( zł)

Międzypowiatowy
Bank
01.01.2017
Spółdzielczy
do
w Myszkowie
31.12.2021
ul. Kościuszki 111
42-300 Myszków

97 340,00

wysokość
oprocentowania
środków na
bieżących
rachunkach
bankowych

wysokość
oprocentowania
kredytu w
rachunku
bieżącym

0,22 %

4,65%

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp (tj. Dz.U.z
21015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania w/w
informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o ktorej mowa w art.
24 ust.1 pkt. 23 Pzp
Wójt Gminy Poraj
/-/ Łukasz Stachera
Załącznik
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.

…………………………………..
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
( wpisać nazwę postępowania)
Prowadzonego przez Gminę Poraj
Oświadczam/ y że:
-z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/ nie
należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.)

- wspólnie z …………………………………………………………………………………….
należę / należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) i przedkładam/y
wymienione dowody ,że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
niniejszym postępowaniu *
1. ……………………………………………..
2………………………………………………...
3………………………………………………...


niepotrzebne skreślić

……………….....................

……………………………………..

( miejscowość i data)

( podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)

