
 
 

 
TZUK.271.141.2018                     Tychy, dnia 5 listopada 2018 r. 
lutego 2017 r. 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
   
 
Szanowni Państwo, 

 

uprzejmie informujemy, iż w dniu 5 listopada 2018 r. podczas otwarcia ofert w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: 

„Zagospodarowanie terenu zielenią przy ulicy Legionów Polskich w Tychach”, Zamawiający 

podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz odczytał informacje 

zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

 
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości               

78.119,00 zł brutto. 

 

Złożono następujące oferty: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena brutto Okres rękojmi za 
wykonane prace 

Termin płatności 
faktury 

1 

 
Kulka Centrum 

Ogrodnicze  
Sandra Kulka  
ul. Krucza 32  
43-100 Tychy  

 

54.052,00 zł 

 
 

 36 miesięcy 30 dni  

2 

 
P.P.H.U. Centrum 

Ogrodnicze Elżbieta  
i Marcin Sojka s.c. 

ul. Ligonia 1  
Oddział Skośna 16 
42-600 Tarnowskie 

Góry 
 

51.797,00 zł 

 
 
 

36 miesięcy 30 dni 

 



3 

 
Zakład Pielęgnacji  

i Urządzania Terenów 
Zielonych 

Maria Garlińska  
ul. Władysława 

Łokietka 15  
32-545 Karniowice 

 

57.752,84 zł 

 
 
 
 

24 miesięcy 30 dni 

4 

 
Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 

ARALIA 
ul. Irysowa 8 

43-140 Lędziny 
 

49.891,00 zł 

 
 
 

36 miesięcy 30 dni 

5 

 
ML Budownictwo 
Marcin Laszczak 

ul. Cicha, Biery 371 
43-386 Świętoszówka 

 

58.448,00 zł 

 

 
36 miesięcy 30 dni 

6 

 
BIO-EKOS Sp. z o.o. 

Spółka komandytowa 
ul. Leśna 63  

42-622 Nowe Chechło 
 

58.511,48 zł 

 
 

36 miesięcy 30 dni 

 

 

Jednocześnie, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przypominamy, iż Wykonawca  

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, winien 

przekazać 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. 

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji. 

 
 
 
 
 
 
Z poważaniem 
      

                                                                                               Dyrektor Tyskiego Zakładu Usług  
                                                                                               Komunalnych w Tychach 

                                                                                               mgr Agnieszka Lyszczok 

 
 

Sporządziła: Paula Małajny 

 

Załączniki: 

1. Wzór oświadczenia 



Znak sprawy: TZUK.271.141.2018 

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

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

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Zagospodarowanie terenu zielenią przy ulicy Legionów Polskich w Tychach”, 

 

1. oświadczam, iż nie należę/my do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.) 

wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*,  

lub 

2. oświadczam, że należę/my do grupy kapitałowej wraz z wykonawcą/wykonawcami: 

…………………………………………………………………………..……. (nazwa wykonawcy)  

którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*. 

W tym przypadku załączam/my dowody, że powiązania z w/w wykonawcą/wykonawcami nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

   ................................................                                   ………………………………………… 
                miejscowość i data                                                  pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

            reprezentowania wykonawcy lub                          
        upoważnionej do występowania w jego                      
                                imieniu 

 

Niniejsze oświadczenie należy dostarczyć w oryginale 

 

 

 

 

 

 
 

pieczęć wykonawcy 
 

 

 


