
   

 

 

3/04/2019/PT                                                                                           

                 Tychy, dnia 10 czerwca 2019 r. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 czerwca 2019 r. podczas otwarcia ofert w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: 

„Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B) zasilanych sprężonym 

gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI”, zamawiający podał kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz odczytał informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp. 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia ogółem, zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 

22 836 947,69  zł brutto. 

Złożono następujące oferty: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i 
adres 

wykonawcy 

Cena oferty 
brutto 

Cena brutto za 
jeden autobus 
wyposażony w 

system zliczania 
pasażerów 

Cena brutto za 
jeden autobus bez 
systemu zliczania 

pasażerów 

Warunki 
płatności 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

1 

Autosan                    
Sp. z o.o. 

ul. Lipińskiego 
109                           

38-500 Sanok  

24 772 569,00 zł 
brutto 

 
1 243 776,00 zł 

brutto 

1 232 337,00 zł 
brutto 

30 dni od dnia 
prawidłowo 

wystawionej i 
złożonej do 

Zamawiające
go faktury. 

12 miesięcy od 
dnia zawarcia 

umowy  

2 

Scania Polska 
S.A. Stara Wieś 

al. Katowicka 
316                           

05-830 
Nadarzyn 

24 723 000,00 zł 
brutto 

1 243 530,00 zł 
brutto 

1 228 770,00 zł 
brutto 

30 dni od dnia 
prawidłowo 

wystawionej i 
złożonej do 

Zamawiające
go faktury. 

12 miesięcy od 
dnia zawarcia 

umowy 

3 

SOR Libchavy 
spol. S r.o. 

Dolni Libchavy 
48                              

561 16 
Libchavy, CZ 

23 939 736,00 zł 
brutto 

1 205 400,00 zł 
brutto 

1 186 704,00 zł 
brutto 

30 dni od dnia 
prawidłowo 

wystawionej i 
złożonej do 

Zamawiające
go faktury. 

12 miesięcy od 
dnia zawarcia 

umowy . 



   

 

 

Jednocześnie, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przypominamy, iż wykonawca w terminie 3 dni 

od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, winien przekazać zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

        JAN COFAŁA 

Przewodniczący komisji przetargowej 

 



   

 

 

Znak sprawy: 3/04/2019/PT 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 23 ustawy Pzp.  
 
 
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa 20 
sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B) zasilanych sprężonym gazem CNG 
spełniających normę emisji spalin EURO VI”, 

 
1. oświadczam, iż nie należę/my do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) wraz z innymi 
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*,  
 

lub 
 

2. oświadczam, że należę/my do grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą:  
 
……………………………………………………………………………..........................................................  

(nazwa Wykonawcy) 
który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu*. 
W tym przypadku załączam/my dowody, że powiązania z ww. Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*. 

 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………
………… 

………………………………………………
………… 

miejscowość i data podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w 

jego imieniu 
 

 
 
 

oświadczenie należy złożyć w oryginale 

 


