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Postępowanie nr: ZP.272.1.54.2019                                                                   

 

Do wszystkich wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu 

 

 

INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP 

(informacja z otwarcia ofert) 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego przedmiotem, którego jest:  Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja 

projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020. 
 

 

1. W postępowaniu złożono następujące oferty: 

 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres Wykonawcy 

Cena oferty 

brutto 

1 

„EU-CONSULT” sp. z o.o.  

Ul. Toruńska 18C lokal D  

80-747 Gdańsk 

100000 zł 

2 

DYSPERSJA Anna Chrościcka 

ul. Szymanowskiego 4 lok. 65 

03-477 Warszawa 

123000 zł 

 

2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 200000 zł brutto. 

 

UWAGA! 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest do przekazania  Zamawiającemu 

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

(informacji z otwarcia ofert):  

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 

lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 

Oświadczenie należy złożyć w sposób określony w rozdziale X SIWZ, za pośrednictwem platformy zakupowej 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury. Należy złożyć jedno oświadczenie zgodnie 

ze stanem faktycznym.  

https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury

		2019-08-28T10:33:25+0000


		2019-08-28T10:42:15+0000




