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Przyłęk, dnia 21.07.2020 r. 

ZP.271.5.2020 

 
 
 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

 
 
1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest „Dowóz i odwóz około 460 uczniów wraz z opieką 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół 
Podstawowych z terenu gminy Przyłęk w roku szkolnym 2020/2021”. 

 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:   

Otwarcie ofert odbyło się w Urzędzie Gminy w Przyłęku w dniu 21.07.2020 r.  
o godz. 10:30. 

 
3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 410 000,00 zł brutto. 

 
4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert: 
 

NUMER 
OFERTY 

FIRMA (NAZWA) LUB NAZWISKO ORAZ 
ADRES WYKONAWCY 

CENA BRUTTO 
W ZŁ 

SUMA WIEKU  
7 POJAZDÓW 

1.  

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  
w Radomiu Sp. z o.o. 
z/s ul. Słowackiego 6 
26-640 Skaryszew 
Adres do koresp.: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom 
 

356 500,00 107 lat 

2.  

Grzegorz Przerwa  
Firma Usługowo Handlowa 
Al. Ujazdowskie 26 lok. 96 
00-478 Warszawa 

469 800,00 121 lat 

3.  
AMP Anna Przerwa 
ul. Elektoralna 13/209 
00-137 Warszawa  

420 120,00 126 lat 

4.  
Robert Opara Przewóz osób 
Korczyn 138 
26-067 Strawczyn 

459 816,00 84 lata 
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Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu 

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

o której 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.  

 

 



 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI /BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 

 
Składając ofertę w postępowaniu pn. 

„Dowóz i odwóz około 460 uczniów wraz z opieką  zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych  

z terenu gminy Przyłęk w roku szkolnym 2020/2021”, znak: ZP.271.5.2020 

 
OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY, 

że: 

*1) nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) 
z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu 
 

*2) należę/ należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) 

 
z Wykonawcą: 

 
 

……………………………………………………………………………………………………..…………  
(podać nazwę i adres Wykonawcy/ Wykonawców) 

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu i przedstawiam następujące dowody potwierdzające, 
że powiązania z w/w wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia 

…………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

*niewłaściwe skreślić 

 
 
 

………………………………  
Pieczęć Wykonawcy 

 
 
 

…………………………………………….  
Data i podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy 

 


