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Jastrzębie-Zdrój, dn. 10.02.2021 r. 

BZP.271.103.2020 

Wg rozdzielnika 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Projekt 
adaptacji dla potrzeb kształcenia specjalnego kompleksu budynków przy ul. Kaszubskiej 2  
w Jastrzębiu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu” 

 

Powołując się na art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843 z późn. zm./ informuję, iż na otwarciu ofert na zadanie jw. w części jawnej podawane były 
następujące informacje: 

WARTOŚĆ, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:   
300 000,00  zł 

Wpłynęły 2 oferty: 

Nr 
oferty Nazwa/firma i adres wykonawcy Cena oferty brutto 

Termin 
wykonania 

zadania 

1 
PRACOWNIA PROJEKTOWA „PIK” S.C. 
ANNA I MACIEJ PINDUROWIE 
Ul. Szeroka 24; 44-240 Żory 

194 315,40 zł 8 m-cy 

2 
ARCHiTEKT studio projektowe Paweł Kuczyński 
Ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik 

196 677,00 zł 6 m-cy 

 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z 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 ww. informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 Pzp. Przykładowy wzór stanowi załącznik do niniejszego pisma.  
 
Dokument ten podpisany przez osobę do tego uprawnioną należy przedłożyć przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), za pośrednictwem strony 
https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej  
 

 

     
Załączniki: 
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 
Rozdzielnik: 
Strona postępowania na Platformie zakupowej 
Kopia:  
BZP a/a                                                                                                                     



 

 
Email: bzp@um.jastrzebie.pl | Telefon: +48 32 47 85 133|  

al. Józefa Piłsudskiego 60 | 44-335 Jastrzębie-Zdrój | Polska 
- 

www.jastrzebie.pl 

 
Wykonawca: 

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

               (pełna nazwa/firma, adres) 

 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Projekt adaptacji dla potrzeb kształcenia specjalnego kompleksu budynków przy ul. Kaszubskiej 2  

w Jastrzębiu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu” 

 
prowadzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój 
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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) 
i przedkładam/y wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu*: 

1. …………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………… 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

………………………………………………..                                            
                    (miejscowość i data)                                                                             
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