Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r.
Znak sprawy: BA-III.254.6.2016.PK

Do Wykonawców

Dot. obowiązku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wobec Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Usługę zapewnienia stałej ochrony osób i
mienia w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego”.
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie występujący w niniejszym postępowaniu jako
Zamawiający, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, zwanej dale ustawą, przedstawia informacje o Wykonawcach i ofertach złożonych w
postępowaniu - załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
Ponadto Zamawiający informuje o obowiązku spoczywającym na Wykonawcach którzy
złożyli oferty w terminie, określonym w art. 24 ust. 11 ustawy:
11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51
ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od 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 w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie należy złożyć wypełniając formularz – załącznik nr 2 do niniejszego pisma, w formie
pisemnej (oryginał podpisany przez Wykonawcę) osobiście do siedziby Zamawiającego lub wysłać
pocztą na adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

DYREKTOR GENERALNY
MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

w Warszawie
/-/

Grzegorz Mroczek

Załącznik nr 1
Informacja z otwarcia ofert złożonych w terminie do dnia 28.11.2016 r. do godz. 10:00
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Usługa zapewnienia stałej ochrony osób i mienia w budynkach Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie”
nr sprawy BA-III.254.6.2016.PK

1)

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
2 945 903,26 zł brutto;

2)

Firmy, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania

Nr oferty

zamówienia, okresy gwarancji oraz warunki płatności zawarte w ofertach:

1

2

3

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Konsorcjum:
RR Security Grupa
Sp. z o.o.
(Lider)

ul. Warecka 9/55
00-034 Warszawa

R8 Security S.A.

ul. Warecka 9/55
00-034 Warszawa

Konsorcjum:
Agencja Ochrony „Kowalczyk”
Sp. z o.o.
(Lider)

ul. Chmielna 34
00-020 Warszawa

Agencja Ochrony „Kowalczyk
MK” Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 64
01-248 Warszawa

Agencja Ochrony Osób i Mienia
ZUBRZYCKI Sp. z o.o.

ul. Łucka 18 lok. 1701 A
00-845 Warszawa

Cena
(brutto w PLN)

Termin
wykonania
zamówienia

Warunki
płatności

2 668 173,86

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z SIWZ

2 871 575,51

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z SIWZ

3 281 908,14

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z SIWZ

Załącznik nr 2
…………………………………….
Wykonawca, adres i nazwa

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),
Stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
zwanej dalej ustawą, biorąc udział w postępowaniu: nr BA-II.272.6.2016 niniejszym informuję, że:
a. Należę/Nie należę* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
b. Należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą: **

l.p.

Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej

1
2
3
*niepotrzebne skreślić.
** należy wypełnić jeśli dotyczy
Prawdziwość
powyższych
danych
potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

własnoręcznym

podpisem

świadom

........................................................
(czytelny podpis Wykonawcy)

