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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
O udzielenie zamówIoni~ publicznego

Dotyczy; postępowania prowadzonego w trybie przetaicju nieograiikzonego na Dostawę
energii elektrycznej dla Uniwersytetu Łódzkiego (80/ZP/2020).

Informacja z otwarcia ofert

1. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje zbiorcze zestawienie ofert wraz
z wysokością środków finansowych jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
poszczególnych części zamówienia.

a) wykaz środków przeznaczonych na realizację zamówienia:
20 000 000,- zł. brutto

b) wykaz cen złożonych ofert:

Numer . Kryteria oceny ofert
Nazwa i adres wykonawcy

oferty Cena oferty brutto
1. 2. 3.

PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie
1. nI. 8-go Marca 6 19 320 194,23 zł

35-959 Rzeszów
Orange Energia sp. z o.o.

2. Al. Jerozolimskie 160 19 556 995,47 zł
02-326 Warszawa

RESPECT ENERGY S.A.
3. Rydygiera 8 19 786 058,09 zł

01. 793 Warszawa

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w lertuinie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
Inlertielowej informacli, o którel mowa w art. 86 ust. S ustawy oświadczenia wykonawcy
o przynależności albo braku priynal~żności do tej samej grupy kapi1aiow~j w ruzurriieniu ustawy
z dma 1.6 lulego ~OO/ r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 369) w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w posiępowaniu na podstawie
art. 24 ust.1 pkt. 23.

3. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenŁy bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
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4. W załączeniu Zamawiający przekazuje wzór oświadczenia o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Lałącznik nr 1)
5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej przesyłając drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej
dostępnej pod adre~ern https://pId[forrY1~zakupowa.pl/pn/uni.lodz oświadczenIe podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji
Wykuildw ~I

Załączniki:
I O~windczenie a przynależności lub braku przynależności do tej sarrc~j grupy kapitałowej.

mgr



Załącznik nr 1

data

nazwa Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,

o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę energii elektrycznej dla Uniwersytetu Łódzkiego (nr sprawy 80/ZP/2020)

R@pr@z@ntując Wyknnawc~

pełna nazwa i adres Wykonawcy
i będąc należycie upoważnionym do jego iepiezenl.owania uświadczairi, że;

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej ** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia

. Wykonawca należy do grupy kapitałowej ** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 z późn. zm.) z następującymi Wykonawcami, którzy
złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1
2

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody:

że powiązania z w/w Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

Jednocześnie oświadczam „ że jestem świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej.

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

* podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę;
* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówionio( np konsorcjum, spółka cywilna) powyższy dokument skiada każdy

z partnerów kon~oiLjuin W unici ilu swojej fliii”iy, a W przypadku spółki cywIlnej każdy ze wspólników spółki cywilnej.
** niapotrzobne skreślić


