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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na remoncie lokali mieszkalnych, 
wymianie instalacji gazowej (zmiana sposobu ogrzewania) oraz wykonaniu nowego przyłącza 
wodociągowego do budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie. 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Zarząd Nieruchomości Komunalnych informuje, że w 
dniu dzisiejszym wpłynęły następujące oferty: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz Cena oferty 
adres wykonawcy 

termin 
wykonania okres gwarancji 

I 
warunki 

płatności 

1 KRYSMARK sp. z o.o., 
Ul Lipska 7,20-510 Lublin 

1.135.309,95 zł 31 .03.2021 60 m-cy wg SIWZ

2. 
LIBRA Biuro Usług Budowlanych 
Kalinówka, ul. Paprociowa 7, 21-040 
Świdnik 

1.137.500,38 zł 31 .03.2021 60 m-cy wg SIWZ 

3 

KONSORCJUM: 
1.Grupa PMM Sp. z o.o. 
ul. Koralowa 10/15, 20-583 Lublin 

. 2 Petrus Usługi Projektowe Piotr 
Misztal 
Ul. Różana 27/70, 20-538 Lublin 

940.060,68 zł 31.03.2021 60 m-cy wg SIWZ 

4. 
Zakład Remontowo-Budowlany 
Sławomir Leśniczuk 
Ul. Tulipanowa 32, 20-827 Lublin 

1.092.454,89 zł 31.03.2021 60 m-cy wg SIWZ 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia: 1.130.000 zł. 

mgr inż. Piotr Samolej 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W załączeniu wzór oświadczenia (ZAŁĄCZNIK NR 4 do oferty) do wykorzystania przez Wykonawcę. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

( miejscowość i data) 

(piec:ątkaJ rurowa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

GRUPA KAPITAŁOWA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Roboty budowlane polegające na 
remoncie lokali mieszkalnych, wymianie instalacji gazowej (zmiana sposobu ogrzewania) oraz wykonaniu nowego 
przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie, oświadczam, co następuje: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

Art. 24.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 11634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.l pkt 23 

ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp 

przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania: 

(podpis) 

Art. 24. ust. 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia ... zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji wpostępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

(podpis) 
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