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Jastrzębie-Zdrój, dn. 04.11.2020 r. 

BZP.271.90.2020 

Wg rozdzielnika 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Usługi 
w zakresie drukowania kalendarzy” 

 
 

Powołując się na art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 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:   
13 800,00  zł 

Wpłynęło 6 ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa/firma i adres wykonawcy Cena oferty brutto 
Termin wykonania  

(w dniach 
kalendarzowych) 

1 
Drukarnia SIL-VEG-DRUK s.c. Pawelak J., Pełka D., Śmich D. 
ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec 

14.380,54 zł 12 dni 

2 
Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak 
ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek 

11.120,43 zł 10 dni 

3 
Firma Poligraficzno-Introligarorska „UDZIAŁOWIEC” Sp. z o.o. 
ul. Narcyzowa 2, 42-256 Olsztyn 

15.761,22 zł 20 dni 

4 
ACTIVTREE Sp. z o.o. 
ul. Konstytucji 150, 41-906 Bytom 

14.205,27 zł 14 dni 

5 Zapol Sobczyk Sp. j. 
al. Piastów 42, 71-062 Szczecin 

15.269,40 zł 
nie podano – 

brak Formularza 
ofertowego 

6 
Firma Handlowa REMI Adam Krokowski 
ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko-Biała 

14.434,05 zł 10 dni 

 
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 z późn. zm.) 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 
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https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 
 

 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

 
 
 

                             Barbara Chodakowska 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 
 
Rozdzielnik: 
Strona postępowania na Platformie zakupowej 

Kopia:  
BZP a/a                                                                                                                     
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Wykonawca: 

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

               (pełna nazwa/firma, adres) 

 

OŚWIADCZENIE 

   Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 
 

„Usługi w zakresie drukowania kalendarzy” 

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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