Kraków, 30.10.2020 r.
DI.2831.15.2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „DOSTAWA BONÓW W FORMIE KART
PRZEDPŁACONYCH
DLA
PRACOWNIKÓW
ZARZĄDU
CMENTARZY
KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI”
Nr sprawy P – 15 / PN / 2020
Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków,
ul. Rakowicka 26, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przekazuje
poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.
Otwarcie ofert na „Dostawa bonów w formie kart przedpłaconych dla pracowników
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części” odbyło się w dniu
29.10.2020 r. o godzinie 10:00.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 175 460,00 zł brutto, w tym:
Część 1: 163 820,00 zł brutto
Część 2: 11 640,00 zł brutto
Oferty złożyli:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub imię
i nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Cena oferty
(brutto)

Termin
wykonania
zamówienia

Warunki
płatności
(zgodnie
z istotnymi
postanowieniam
i umowy)

Część 1

1

Edenred Polska Sp. z o.o.
Ul. Rozbrat 44 a
00-419 Warszawa

163 820,00 zł

do
04.12.2021 r.

Tak

2

Sodexo
Benefits and Rewards
Services Polska
Sp. z o.o.
Ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

163 820,00 zł

do
04.12.2021 r.

Tak
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Część 2

1

Edenred Polska Sp. z o.o.
Ul. Rozbrat 44 a
00-419 Warszawa

11 640,00 zł

do
04.12.2021 r.

Tak

2

Sodexo
Benefits and Rewards
Services Polska
Sp. z o.o.
Ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

11 640,00 zł

do
04.12.2021 r.

Tak

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy,
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia przekazania niniejszej
informacji, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Z upoważnienia Dyrektora
Katarzyna Izdebska
Z-ca Dyrektora
ds. Planowania i Infrastruktury
Otrzymują:
1.Tablica ogłoszeń Zamawiającego
2.Strona www.zck-krakow.pl
3.Aa.
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Wykonawca:
………………………………………
(pełna nazwa / firma, adres,
w zależności od podmiotu: NIP / PESEL, KRS / CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, na:

„Dostawa bonów w formie kart przedpłaconych dla pracowników Zarządu Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części”
CZĘŚĆ: ……………………………..
P – 15 / PN / 2019
oświadczam*, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:
nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) z innymi
Wykonawcami którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) z następującymi Wykonawcami,
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:
1)……………………………………………………………………………………………….
2)……………………………………………………………………………………………….
* właściwe zaznaczyć znakiem X
Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich
przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
W przypadku jeżeli Wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej, winien wykazać, że istniejące między członkami
grupy kapitałowej powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przeciwnym razie, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia odrębnych ofert
w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba
że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami).

…………………………… dnia ……………………………
miejscowość
……………………………………………………………
podpis osób / osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu
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