
 

Ruda Śląska, dnia 07.06.2019r. 
Aquadrom Sp. z o.o. 
ul. Kłodnicka 95 A 
41-706 Ruda Śląska  

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 07.06.2019 r. 

zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 

 

„Dostawy słodyczy, kawy i herbaty do punktu gastronomicznego  
w Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej - w częściach” 

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 423 293,31 zł 
brutto, w tym: 

Część I: 6 362,79 zł brutto, 

Część II: 9 114,65 zł brutto, 

Część III: 30 181,74 zł brutto, 

2. Termin realizacji zamówienia:  

Część I i II: od daty podpisania umowy do 31-12-2019 r. 

Część III: od daty podpisania umowy do 31-03-2020 r. 

3. Warunki płatności – w terminie do 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury. 
4. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje dotyczące ceny: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) lub nazwisko  

oraz adres wykonawcy 

Cena brutto 

(zł) 

1. 

QUBE-ELECTRONICS Jędrzej Kubica 

Ul. Bizja 7 

42-622 Świerklaniec 

 

 

Część III. 31 795,50 

 



 

2. 

Belweder Group sp. z o.o. Sp. k. 

Ul. Dworcowa 18a 

09-402 Płock 

Część III: 32 902,50 

3. 

MILKO Hurtowe Centrum Nabiału 

mgr inż. Włodzimierz Natkaniec 

ul. Dulęby 5 

40-833 Katowice 

Część III. 31 291,20 

 

5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji Wykonawcy 
zobowiązani są do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie z załączonym wzorem. 

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – sekretariat. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może załączyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

 

 

PREZES ZARZĄDU 

 

        /-/ Marta Malik 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. 

  

 



 

 

……………………………… 

nazwa i adres Wykonawcy/ 
Zamawiający: 

Aquadrom Sp. z o.o. 
ul. Kłodnicka 95 A 

41-706 Ruda Śląska 

 

OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwe): 

 nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu pn.:  

„Dostawy słodyczy, kawy i herbaty do punktu gastronomicznego w Parku Wodnym 
Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej - w częściach”, prowadzonym przez Aquadrom Sp. 
z o.o.:  

 należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty  
w postępowaniu pn.: 

„Dostawy słodyczy, kawy i herbaty do punktu gastronomicznego w Parku Wodnym 
Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej - w częściach”, prowadzonym przez Aquadrom Sp. 
z o.o.:  

1. nazwa podmiotu ........……………………………………………..……………………………  

2. nazwa podmiotu ………........……………………………………..……………………………  

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

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

 
......................................................   ....................................................... 

/miejscowość i data/     /podpisy osób upoważnionych, pieczęć/ 

 

Dokument ten Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), 
samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego).  

W przypadku podmiotów występujących wspólnie, oświadczenie składa odrębnie każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

        


