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___________________________________________________________________________
Sokółka, dnia 21 stycznia 2021r.
OR-IV.272.33.2020
(znak zamówienia)
Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie
kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce – Projekt pod nazwą
,,Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy
Orzeszkowej w Sokółce finansowany między innymi z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII.
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz
rozwoju lokalnego. Priorytet inwestycyjny 9.4 Inwestycje dokonywane w kontekście
strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

INFORMACJE ODCZYTANE NA OTWARCIU OFERT
Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający, w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 i z 2020 r.,
poz. 1086) w zw. z art. 89 i 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, z 2020 r.
poz. 2275), poniżej przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 21
stycznia 2021 r. o godzinie 11.30 w siedzibie Zamawiającego, w Punkcie Obsługi Klienta
(Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka).
Na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę
4 661 246,04 złotych brutto (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy
dwieście czterdzieści sześć złotych 04/100).
W niniejszym postępowaniu, w wyznaczonym terminie, oferty złożyli następujący
Wykonawcy:
Lp.

Nazwa (firma i adres
Wykonawcy)

1.

EVERSPORT Sp. z o.o.
ul. Kiersnowskiego 12/20
03-161 Warszawa

Cena (brutto)
3 493 115,13 zł

Kryterium
Okres gwarancji
72 miesiące

Termin realizacji
149 dni

2.

TAMEX OBIEKTY
SPORTOWE S.A.
ul. Ludwika Rydygiera
8/3a
01-793 Warszawa

3 999 000,00 zł

72 miesiące

240 dni

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy z
Wykonawców, który złożył ofertę, winien w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej powyższej informacji, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi
wykonawcami, którzy złożyli oferty, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy,
zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekretarz Powiatu
Katarzyna Nowak

POUCZENIE
Formę oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych, (oświadczenie
dotyczące przynależności do grupy kapitałowej) określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz.1282). Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
niezależnie od regulacji ustawowej (art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych) określone jest w § 5
pkt 10 ww. rozporządzenia.
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 16 października 2018 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993) w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (…), wszczętych w
okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2020 r., w których, zgodnie z
wyborem zamawiającego, nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w rozporządzeniu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, stosuje się przepisy rozporządzenia
zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z tym że:
1. dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu zmienianym w § 1, składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2. poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia,
sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

