
oznaczenie sprawy RGI.271.36.2017 DRUK ZP-12
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Pieczęć zamawiającego

I nformacje podawane podczas sesji otwarcia ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zam ierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia w wysokości

1 304 145,02 zł brutto

2. Zbiorcze zestawienie ofert

2018.01·~~;;;:E~~:~
(data': nika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

H,,, , .."T OR

.................m""..~~ji:,~(; . . .. . W Ó J T
(podpis osoby sporządzającejprotokół)

Numer
Cena ryczałtowa brutto

Przeprowadzenie akcji
Nazwa (fi rma) i adres wykonawcy za miesięczny okres

oferty wvkonvwania usłuai
promocyjno-informacyjnej

P.H.P.U. "ZAGRODA" Sp. z 0.0.
1. Zaremba Wojciech 112 900,00 zł Tak

adres: 38-100 Strzvżów ul. 1-00 Ma;a 38B

2.
FBSerwis Karpatia Sp. z 0.0.

135 4 15,68 zł Tak
adres: 33 -100 Tarnów ul. Odlenła 8

·· · · l~: J·

Jednocześnie Gmina Świlcza przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczeniana stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapiliJlowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zaklócenia konkurencfi w postepowaniu o
udzielenie zamówienia.
Przykładowy wzór oświadczenia o prrynstemosa lub braku przynależnoścido tej samej grupy kapiliJłowej w zalączeniu.



 

 

 

Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo 
zamówień publicznych przez: 
[zaznaczyć właściwe z listy poniżej] 
 

 kierownika zamawiającego 

 pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla   

siebie czynności 

 członka komisji przetargowej 

 biegłego 

 innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 
Świlcza”, znak sprawy: RGI.271.36.2017 prowadzonym przez Gminę Świlcza. 

Ja niżej podpisany: 

Imię (imiona) Natalia 
 
Nazwisko  Gawron 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że: 

1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia; 

2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany 
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami 
organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia; 

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem 
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub 
organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

4) nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności; 

5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 

Świlcza, dnia 24.01.2018 r. 
 
 

..................................................................... 
(podpis) 

                                                                                                                                                                              
 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że w związku z 

zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt .......... [wskazać odpowiedni punkt z listy wskazanej powyżej], 

podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania. 

......................................................... dnia ………......…. r. 
 
 

..................................................................... 
(podpis) 




