
 
Białystok, dnia 12.02.2021 r. 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 
im. kpt Władysława Wysockiego 
ul. Świętojańska 1 
15-082 Białystok 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa  wyposażenia 
dydaktycznego  do pracowni szkolnych  i warsztatów dla zawodu operator maszyn 
i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu "Zespół Szkół 
Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji" znak: 05/OTSZ/2020. 

 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający 

zamieszcza następujące informacje:  
1. kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia t.j.:                     

Część I – Wyposażenie stanowiska wtryskiwania - 185 460,43 zł brutto; 
Część II – Wyposażenie stanowiska wytłaczania - 224 000,00 zł brutto. 

 
2. nazwy firm oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, gwarancji, 
terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach:  
Oferta nr 1 – PLASTCOMPANY POLSKA Sp. z o.o., ul. Czarnkowska 3a,  60-415 Poznań 

• Część I – Wyposa żenie stanowiska wtryskiwania  
Zobowiązuję się zrealizować zamówienie za cenę oferty: 184 569,62 zł brutto . 
Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielam: przedłużony okres gwarancji 
od wymaganego w opisie przedmiotu zamówienia o dodatkowe  12 miesi ące. 
Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: do 90 dni od dnia 
podpisania umowy. 
Zgadzam się na 30 dniowy termin płatności liczony od daty wpłynięcia prawidłowo 
wystawionej faktury do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Za dzień zapłaty określa 
się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

Oferta nr 2 – ZAMAK MERCATOR sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 63, 32-050 Skawina  
• Część II – Wyposa żenie stanowiska wytłaczania 

Zobowiązuję się zrealizować zamówienie za cenę oferty: 220 000,00 zł brutto . 
Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielam: minimalny  okres gwarancji 
określony w opisie przedmiotu zamówienia. 
Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: do 90 dni od dnia 
podpisania umowy. 
Zgadzam się na 30 dniowy termin płatności liczony od daty wpłynięcia prawidłowo 
wystawionej faktury do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Za dzień zapłaty określa 
się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

……………………….  
     (pieczęć wykonawcy)  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALE ŻNOŚCI LUB BRAKU 
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA  

W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH  
(składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówie ń publicznych) 

 
Ja (my), niżej podpisany(ni) .......................................................................................................  

działając w imieniu i na rzecz : …………………………………...…………………………………  

....................................................................................................................................................  
(pełna nazwa wykonawcy)  

.................................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

w związku z udziałem w postępowaniu pn. Dostawa  wyposażenia dydaktycznego 
do pracowni szkolnych  i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń 
do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu "Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w 
Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji" znak: 05/OTSZ/2020: 
 
 

1. Oświadczam, że nie nale żę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ar t. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie ń publicznych  

 
 
 
………………..…, dnia …………..……. r.                       …………..……………………………… 
     (miejscowość)                                                                                  (Wykonawca lub osoba upełnomocniona) 
 
 

2. Oświadczam,  że  należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, z niżej wymienionymi 
wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty/oferty częściowe w niniejszym 
postępowaniu: 

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

……………………………………………………………………………………………………………  
(nazwy i adresy firm) 
 
 
 
………………..…, dnia …………..……. r.                       …………..……………………………… 
     (miejscowość)                                                                                  (Wykonawca lub osoba upełnomocniona) 
 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie                      
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy                          
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 


