
 
 

Z.S.P 262.4.2020 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

 Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie ul. 

Daszyńskiego 42  informuje :  
W postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie :  

„Dostawa gazu wysokometanowego typu E na terenie Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Sycowie ul. Daszyńskiego 42 na lata 2020 -2023” 
Otwarcie ofert  nastąpiło w dniu  01.10-2020 r. o godz. 1115 

 

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia : 370 000 zł. brutto. 

 

Termin realizacji zamówienia: do dnia  31.12.2023 r.   

Warunki płatności: 14 dni od daty doręczenia faktury VAT  z dokumentami rozliczeniowymi. 
Do godz. 11:00 dnia 01.10.2020 wpłynęły oferty : 

Zbiorcze zestawienie ofert :  

 
Nr 

oferty 

Wykonawca Cena 

w zł. brutto 

 Okres  

Dostaw paliwa 

gazowego 

 

01 

Po Prostu Energia 

ul. Al. Armii Ludowej 26 

00 - 609 Warszawa 

 

90 430,30 zł rocznie 

 

Do 31.08.2020 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego dnia : 02-10-2020 r. 

 Onico  Energia ul. Flory 3/8  00-586 Warszawa złożyła za pomocą poczty elektronicznej 0 godz. 1249  

ofertę która została odrzucona jako niezgodna z SIWZ. 

Powodem  jest treść SIWZ – Rozdział X ust 5: 

 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem: 

   5.1 ofert – którą należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie  z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji przekaże zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w  

formie pisemnej ( oryginał )- jeżeli nie złożono, 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 zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 23 ustawy PZP, zamawiający wyklucza wykonawców, którzy należą do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochroni konkurencji i 

konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie 

prowadza do  zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.    

 

 Oświadczenie powinno być dostarczone na adres zamawiającego : Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w Sycowie ul. Daszyńskiego 42 - sekretariat 

 

 

 

 

 

 


