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         Sucha Beskidzka 27.09.2019r.  

WZ. 272.20.2019 

Uczestnik postępowania  

Nr WZ.272.20.2019 
 

Zestawienie ofert 

 

Dot. przetargu nieograniczonego z dnia 27.09.2019r. na dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkół 

im. H. Kołłątaja w Jordanowie oraz Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie 

 

Na podstawie art. 86 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.)  informuję:  

 

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 453.000,00 zł   
 

Poniżej zestawienie ofert: 

 

1. EUROSPED PALIWA Sp. z o. o. Sp. k., ul. Dworska 6, 41-902 Bytom 

Cena oferty: 441.177,00 zł.  

Termin dostawy:  24 godziny od zgłoszenia zapotrzebowania 

Termin wykonania: od podpisania umowy do dnia 30.06.2020r. 

Warunki płatności: termin zapłaty faktur do 30 dni od daty ich dostarczenia 

Gwarancja zgodnie z siwz 

 

2. ARGE Paliwa Sp. z o. o., ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków 

Cena oferty: 457.773,00 zł.  

Termin dostawy:  24 godziny od zgłoszenia zapotrzebowania 

Termin wykonania: od podpisania umowy do dnia 30.06.2020r. 

Warunki płatności: termin zapłaty faktur do 30 dni od daty ich dostarczenia 

Gwarancja zgodnie z siwz 
 

3. PAPIService Sp. z o. o., ul. Kasprowicza 28, 34-520 Poronin 

Cena oferty: 441.177,00 zł.  

Termin dostawy: 24 godziny od zgłoszenia zapotrzebowania 

Termin wykonania: od podpisania umowy do dnia 30.06.2020r. 

Warunki płatności: termin zapłaty faktur do 30 dni od daty ich dostarczenia 

Gwarancja zgodnie z siwz 
 

4. BEMAR Sp. z o. o., 44-101 Gliwice, ul. Świętokrzyska 2 

Cena oferty: 461.114,47 zł.  

Termin dostawy: 24 godziny od zgłoszenia zapotrzebowania 

Termin wykonania: od podpisania umowy do dnia 30.06.2020r. 

Warunki płatności: termin zapłaty faktur do 30 dni od daty ich dostarczenia 

Gwarancja zgodnie z siwz 
 

5. ZARUS Sp. z o. o., 34-222 Zawoja 2001 

Cena oferty: 463305,00 zł.  

Termin dostawy: 24 godziny od zgłoszenia zapotrzebowania 

Termin wykonania: od podpisania umowy do dnia 30.06.2020r. 

Warunki płatności: termin zapłaty faktur do 30 dni od daty ich dostarczenia 

Gwarancja zgodnie z siwz 
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Równocześnie jako załącznik do niniejszego pisma załącza się wzór oświadczenia  o 

przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w  art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy pzp, które Wykonawcy (zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp) winni przekazać na 

adres Pełnomocnika Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

powyższej informacji (o której mowa w art. 86 ust. 5 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. 
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wzór  

 
 
………………………… 
(nazwa i adres wykonawcy) 

 
Oświadczenie  

DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie 

oraz Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie (postępowanie nr WZ.272.20.2019) 

 

My niżej podpisani 

                             (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

reprezentujący 

                             (nazwa firmy Wykonawcy) 

 

oświadczamy, że: 

- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z pozostałymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu *, 

- należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z następującym/mi Wykonawcą/ami*: 

Lp. Nazwa (firma) podmiotu Adres siedziby podmiotu 

1 2 3 

   

   

 

__________________ dnia _________ 

 

 

_____________________________________ 

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY  

* - niepotrzebne skreślić. 

 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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