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Informacja z otwarcia ofert 

 

Władze Akademii Pomorskiej w Słupsku, zgodnie z art. 86 ust.3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych informują, że na finansowanie zamówienia publicznego pn.: „Wykonywanie prac 

konserwatorskich i naprawczych w obiektach Osiedla Akademickiego Akademii Pomorskiej w 

Słupsku” Uczelnia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 247236,24 zł. Postępowanie prowadzone jest 

w trybie przetargu nieograniczonego.   

W wyżej wymienionym postępowaniu zostały złożone następujące oferty: 

Lp. Nazwa oraz adres wykonawcy  

Treść ofert w zakresie kryteriów oceny ofert /wagi kryteriów 

Cena oferty  / 
60 

Czas rekcji na 
zgłoszenie w 
min. /20 

Zastępowa-
lność /16 

Roboty 
spawalnicze 
/4 

1. 
Engie EC Serwis Sp. z o.o., Kulczyńskiego 6,    

76-200 Słupsk 
202831,92 44 Tak Tak 

2 
Elkorem Ryszard Krzyk, Garncarska 24 of 1,      

76-200 Słupsk 
248000 15 Tak Tak 

3 
 

    

 

Jednocześnie przypominam, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

powyższej informacji  Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie (wzór w 

załączeniu) 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. 

 

 

Podpisał 

p.o. Kanclerza mgr inż. Sławomir Ziemianowicz 

 

 

 

 

 



 

Oświadczenie 

o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 

 

 

 

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na: 

"Usługę sprzątania budynków i posesji Akademii Pomorskiej  w Słupsku" 

 

 

   

*    Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)  tj. nie należę do grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. 

poz.184 z późn. zm.). 

 

 

*    Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  o ochronie konkurencji i 

konsumentów. 

 *   W skład tej samej grupy kapitałowej nie wchodzi żaden z Wykonawców biorących 

udział            w ww.  postępowaniu poprzez złożenie odrębnej oferty. 

 

 *   W skład tej samej grupy kapitałowej wchodzi następujący Wykonawca, który bierze 

udział           w ww.  postępowaniu, złożył odrębną ofertę (podać nazwę tego 

Wykonawcy)           ………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

 

 

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

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 ………………………………..                                              ……………………………………………………. 

             Data                                                          Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

* Uwaga: w odpowiednim kwadracie proszę zaznaczyć znakiem X 


