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Informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP 

zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.12.2017 r., 
 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  
z 2017 r. poz. 1579z późn. zm.; dalej UPZP), Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu  

i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 
niezwłocznie po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: 
 

Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta 
Bydgoszczy w 2018 roku 

 
 które odbyło się w siedzibie Zamawiającego, w dniu 21.12.2017r. o godz. 11:00, zamieszcza 

informacje dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 406.999,62 PLN 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie: 
3) ceny, terminu wykonania oraz innych informacji podlegających ocenie wg kryteriów oceny ofert, 

zawartych w ofertach: 
  

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena oferty 
  

Czas realizacji zlecenia 
w trybie natychmiast 

Okres udzielenia 
gwarancji jakości na 
roboty budowlane  

1. 
ERPLAST sp. z o. o.  
ul. Witebska27, 85-778 
Bydgoszcz 

450.451,58 PLN 2 h 5 lat 

2. 
EUROZNAK sp. z o. o.  
85-746 Bydgoszcz,  
ul. Towarowa 36 

359.049,28 PLN 2 h 5 lat 

 
UWAGA:  
Zamieszczenie przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji, nakłada na 
Wykonawców obowiązek wypełnienia postanowień art. 24 ust. 11 UPZP. 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 
UPZP, tj. 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 i 1634),  
złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(sporządzone wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik do SIWZ). 
Powyższe oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie  
art. 23 UPZP, składa ww. oświadczenie - oddzielnie. 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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UWAGA: 

1) Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej innej niż wykonawcy, którzy złożyli odrębne 
oferty w postępowaniu, to składa oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej i nie wypełnia tabeli. 

2) Jeżeli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co wykonawcy, którzy złożyli 
odrębne oferty w postępowaniu, to składa oświadczenie o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej i wypełnia tabelę, podając dane tych wykonawców.   
W tym przypadku wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca 
może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi 
wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 
 
 
 
 

Z upoważnienia Dyrektora ZDMiKP  
p.o. z-cy Dyrektora  
ds. Inwestycji Drogowych  Maciej Gust  
(podpis nieczytelny) 

................................................. 
(podpis kierownika zamawiającego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt:  
Marlena Krzyżaniak 
Nr tel. kont. 52 582-27-69,  
e-mail:  marlena.krzyzaniak@zdmikp.bydgoszcz.pl 


