
CRZPIPOIEA126IIS
Warszawa, 2018-12-13

INFORMACJA O TRESCI ZT,OZONYCH OFERT

dot.: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Numer sprawy: CRZP/POlBA126118.
Nazwa zadanra: Ochrona frzyczna os6b i mienia dla Instytutu Przemyslu Organicznego w
Warszawie.

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wief publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p62. zm.) Instytut Przemyslu Organicznego w Warszawie
informuje, co nastqpuje:

Kwota, iakq Zamawrajqcy zamrerza przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia wynosi:
550 000,00 zl

W terminie do dnia 2018-12-13 zlotononastgpuj4ce oferty:

Zlohone oferty

i*,

Lp.: 1.

Nazwa wykonawcy: Basma Security Sp. z o.o.
Adres wykonawcy: 0l-424 Warszawa ul. Prymasa Tysi4clecia 60162
Cena netto: 525 405,60 zl
Cena brutto: 646 248,89 zl

Lp.: 2.

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum Firm Interservice, Asysta, Walor, Lider Agencja Ochrony
Interservice S.J. Kultys
Adres wykonawcy: 0l-625 Warszawa, ul. Mickiewicza631139
Cena netto: 5ll360,00 zl
Cena brutto: 628 972.80 zl



Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji
ptzekazuje Zamawiaj4cemu "Oswiadczenie o przynaleznoSci lub braku przynalehno5ci do tej
samej grupy kapitalowej". Wraz ze zloLeniem oSwiadczenia, wykonawca mohe przedstawi6
dowody, 2e powiqzania z innym wykonawc4 nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.
Wykonawcy mog4 wykorzystad wzSr Oswiadczenia o przynaleZnoSci lub braku przynalehnolci
do tej samej grupy kapitalowej, bgd4cy zal1cznikiem do niniejszej Informacji.

Zalqcznik:
l. wz6r OSwiadczenia o przynale2noSci lub braku przynalehno5ci do tej samej grupy kapitalowej.

Zalqczniknr I

oSwIADCZENIE

O PRZYNALEZNOSCI LUB
KAPITAI,OWEJ, O KTOREJ

1

BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP

Dane dotyczace wvkonawcv
Nazwa wykonawcy ....e.............

Adres wykonawcy

Miejscowo5i Data

Niniejsze olwiadczenie nalezy zloiyt w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia nq stronie
internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wr przypadku
wykonawc6w wspdlnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamdwienia sktada jq ka2dy z tych
wykonm,uc6w.

dot.: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Numer sprawy: CRZP/PO lEAl26lI8.
Nazwa zadania: Ochrona fizyczna os6b i mienia Instytutu Przemyslu Organicznego w
Warszawie, prowadzonego przez'. Instytut Przemyslu Organicznego



OSwiadczenie wykonawcy
Sktadaj4c ofertg w niniejszym postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego w nawi4zaniu
do zamieszczonej na stronie Zamawiaj1cego Informacji o treSci zlohonych ofert oSwiadczam,2e:
* nie naleZg do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt23 ustawy Pzp, co
wykonawcy, kt6rzy zloLy li o ferty w n iniej szym p o stgpowaniu ;* nalehg tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp, co
nastgpuj 4cy wykonawc y, kt6r zy zloLyli oferty w n iniej szym po stgp owan iu :

Wraz ze zloheniem niniejszego oSwiadczenia, przedl<ladam nastgpujqce dowody, 2e powiqzania z
innymi wykonawcami nie prowadz4 do zakJ6cenia konkurencji w postEpowaniu o udzielenie
niniej szego zam6wienia:

* niepotrzebne skreSlid

(data i czytelny podpis wykonawcy)


