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BDG.WZP.260.6.2020/MZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania: 4/SERWIS AGREGATÓW/PN/20
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp” uprzejmie informuję, że w dniu 13.03.2020 r.
o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów 
prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 536 400,00 zł brutto.
W niniejszym postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

Czas reakcji na zgłoszenie 
serwisowe

Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy

Okres gwarancji 
na zastosowane 

podzespoły 
oraz części 

zamienne we 
wszystkich 

serwisowanych 
urządzeniach

do 
obiektów w 
Warszawie

do obiektów 
poza 

Warszawą

Łączna cena 
oferty brutto 

(PLN)

1
Fast Group Sp. z o.o.
Al. 3 Maja 12 
00-391 Warszawa

36 miesiące 4 godziny 4 godziny 430 401,60

2
P.I.W.CAMCO Sp. z o.o.
ul. Światowida 47B/22
03-144 Warszawa

36 miesiące 3 godziny 3 godziny 429 250,32

Ponadto, zgodnie z zapisami pkt 7.4. SIWZ, Zamawiający przekazuje wzór oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu ww. oświadczenie. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

jeżeli w niniejszej korespondencji podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące ich 
przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: www.udsc.gov.pl/rodo
if you provided your personal data in this correspondence, detailed information on their processing is available on the found on 
the personal data administrator's website: www.udsc.gov.pl/rodo

http://www.udsc.gov.pl/rodo
http://www.udsc.gov.pl/rodo
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Załącznik nr 1

Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16, 
00-564 Warszawa

O Ś W I A D C Z E N I E1

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Oświadczam, iż Wykonawca ………………….……………………………………………………….………………………. 

nie należy/należy2 do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) z innymi Wykonawcami, wskazanymi 

w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 3 Pzp na stronie 

internetowej, którzy w terminie złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie 

usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w 

obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców, znak sprawy: 4/SERWIS AGREGATÓW/PN/203.

..........................., dnia .....................                                               ………………..…….…………………………………
                         miejscowość                                                                       Podpis osoby (osób) upoważnionej 

 

1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców
2 Niepotrzebne skreślić
3 W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
do występowania w imieniu wykonawcy
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