
DG.2130.1.2018

INFORMACJA

o której mowa w art. 86 ust.5 Prawo zamówień publicznych z otwarcia ofert na przetargu na 
Zakup energii elektrycznej na rok 2019 dla potrzeb obiektów administrowanych przez

MOSiR „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim

1. Miejsce składania ofert: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM’
Sekretariat (pokój nr 19)

                                              ul. Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław Śląski

2. Data przetargu: 05 listopada 2018 r.

3. Godzina otwarcia ofert: 11:30

4. Ilość ofert jakie wpłynęły:  2

5. Otwarcie ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Całkowita kwota wynosi: 229.112,10 zł. brutto ( słownie: dwieście 
dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwanaście złotych 10/100 groszy) 

6. Termin realizacji zamówienia:  01.01.2019 r.  – 31.12.2019 r.

7. Okres gwarancji i warunki płatności zgodnie z SIWZ.

8. Kryteria oceny oferty:
- cena: 100%

9. Zestawienie ofert
Do upływu terminu składania ofert złożono:

OFERTA NR 1

TAURON Sprzedaż sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków

- cena: 194.417,24 złotych brutto

OFERTA NR 2

EWE Energia sp. z o.o.
ul. 30 stycznia 67
66-300 Międzyrzecz

- cena: 192.671,65 złotych brutto

Zamawiający przypomina, iż Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże 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 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

w postępowaniu dot. Zakupu energii elektrycznej na rok 2019 dla potrzeb obiektów
administrowanych przez MOSiR „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim

Nazwa Wykonawcy*:

.........................................................................................................................................

Adres 

Wykonawcy*: .......................................................................................................................................

......

Oświadczamy, że Firma,/y, którą/e reprezentujemy

1) nie należy do grupy kapitałowej*, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami), 

z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

2) należy do grupy kapitałowej*

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami), 

z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

Wykonawcy

data, imię i nazwisko oraz podpis 
uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy


