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15-082 Białystok 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyjazdy edukacyjne

dla uczniów i opiekunów znak: 01/WY/19.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie  publicznych zamawiaj cy 
zamieszcza następujące informacje: 
1. kwota, jaką zamawiający zamierzał p
Część I – Poznań - 22 460 zł brutto
Część II – Bydgoszcz - 17 220 zł brutto
 
2. nazwa firmy oraz adres wykonawcy, a tak e informacje dotycz ce ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatno ci zawartych w ofercie: 
a) Oferta nr 1 – Aleksandra Borowa „Azymut” Biuro Podró y ul. Kili skiego 39, 07
Ostrołęka 
 

• Zobowiązuję się zrealizowa  zamówienie za cen  oferty:  
Część I – Poznań 16 170 zł
Część II – Bydgoszcz 

• Zobowiązuję się wykona  przedmiotowe zamówienie w terminie: 
Część I – Poznań: 05-
Część II – Bydgoszcz: 18

• Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia za pomoc  pojazdu, który: 
Część I – Poznań 
spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wy sz
Część II – Bydgoszcz 
spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub 

• Zobowiązuję się do wykupienia: 
Część I – Poznań 
ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podró y w minimalnej 
wysokości wynoszącej 20 000 zł na ka dego uczestnika i opiekuna dla ka dego 
wyjazdu 
Część II – Bydgoszcz 
ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podró y w minimalnej 
wysokości wynoszącej 20 000 zł na ka dego uczestnika i opiekuna dla ka dego 
wyjazdu 

• Zgadzam się na 30 dniowy termin płatno ci liczony od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu faktury. Za dzie  zapłaty ok
Zamawiającego. 
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Białystok, dnia 07.03.2019 r.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 
Władysława Wysockiego 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

post powania o udzielenie zamówienia publicznego na wyjazdy edukacyjne

dla uczniów i opiekunów znak: 01/WY/19. 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiaj cy 
zamieszcza nast puj ce informacje:  

kwota, jak  zamawiaj cy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia t.j.:                    
460 zł brutto 

220 zł brutto 

2. nazwa firmy oraz adres wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie: 

Aleksandra Borowa „Azymut” Biuro Podróży ul. Kilińskiego 39, 07

Zobowi zuj  si  zrealizować zamówienie za cenę oferty:   
16 170 zł  

16 170 zł 
Zobowi zuj  si  wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie:  

-06.06.2019 r. 
Bydgoszcz: 18-19.09.2019 r. 

Zobowi zuj  si  do realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą pojazdu, który: 

spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wy sz
 

spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub 

Zobowi zuj  si  do wykupienia:  

ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podró y w minimalnej 
wysoko ci wynoszącej 20 000 zł na każdego uczestnika i opiekuna dla ka dego 

 
dla uczestników i opiekunów w trakcie podró y w minimalnej 

wysoko ci wynoszącej 20 000 zł na każdego uczestnika i opiekuna dla ka dego 

Zgadzam si  na 30 dniowy termin płatności liczony od dnia dostarczenia 
Zamawiaj cemu faktury. Za dzień zapłaty określa się datę obciążenia rachunku 

 

jest współfinansowanyze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
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www.zsz2.bialystok.pl 

 

Białystok, dnia 07.03.2019 r. 

post powania o udzielenie zamówienia publicznego na wyjazdy edukacyjne 

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

rzeznaczy  na sfinansowanie zamówienia t.j.:                     

2. nazwa firmy oraz adres wykonawcy, a tak e informacje dotyczące ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatno ci zawartych w ofercie:  

Aleksandra Borowa „Azymut” Biuro Podró y ul. Kilińskiego 39, 07-410 

Zobowi zuj  si  do realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą pojazdu, który:  

spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wyższą 

spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wyższą 

ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podróży w minimalnej 
wysoko ci wynosz cej 20 000 zł na ka dego uczestnika i opiekuna dla każdego 

dla uczestników i opiekunów w trakcie podróży w minimalnej 
wysoko ci wynosz cej 20 000 zł na ka dego uczestnika i opiekuna dla każdego 

Zgadzam si  na 30 dniowy termin płatno ci liczony od dnia dostarczenia 
re la si  dat  obciążenia rachunku 
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b) Oferta nr 2 – Biacomex S.A. ul.  Elewatorska 11/1, 15
 

• Zobowiązuję się zrealizowa  zamówienie za cen  oferty:  
Część I – Poznań 19 000 zł
Część II – Bydgoszcz 

• Zobowiązuję się wykona  przedmiotowe zamówienie w terminie: 
Część I – Poznań: 05-
Część II – Bydgoszcz: 18

• Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia za pomoc  pojazdu, który: 
Część I – Poznań 
spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wy sz
Część II – Bydgoszcz 
spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wy sz

• Zobowiązuję się do wykupienia: 
Część I – Poznań 
ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podró
wysokości wynoszącej 20 000 zł na ka dego uczestnika i opiekuna dla ka dego 
wyjazdu 
Część II – Bydgoszcz 
ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podró y w minimalnej 
wysokości wynoszącej 20 000 zł na ka dego uczestnika i opi
wyjazdu 

• Zgadzam się na 30 dniowy termin płatno ci liczony od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu faktury. Za dzie  zapłaty okre la si  dat  obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 
 

c) Oferta nr 3 – Biuro Usługowo
 

• Zobowiązuję się zrealizowa  zamówienie za cen  oferty:  
Część I – Poznań 18 5
Część II – Bydgoszcz 

• Zobowiązuję się wykona  przedmiotowe zamówienie w terminie: 
Część I – Poznań: 05-
Część II – Bydgoszcz: 18

• Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia za pomoc  pojazdu, który: 
Część I – Poznań 
spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wy sz
Część II – Bydgoszcz 
spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wy sz

• Zobowiązuję się do wykupienia: 
Część I – Poznań 
ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podró y w minimalnej 
wysokości wynoszącej 20 000 zł na ka dego uczestnika i opi
wyjazdu 
Część II – Bydgoszcz 
ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podró y w minimalnej 
wysokości wynoszącej 20 000 zł na ka dego uczestnika i opiekuna dla ka dego 
wyjazdu 

• Zgadzam się na 30 dniowy termin płatno ci liczon
Zamawiającemu faktury. Za dzie  zapłaty okre la si  dat  obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 
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Biacomex S.A. ul.  Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok 

Zobowi zuj  si  zrealizować zamówienie za cenę oferty:   
19 000 zł  

18 860 zł 
Zobowi zuj  si  wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie:  

-06.06.2019 r. 
Bydgoszcz: 18-19.09.2019 r. 

Zobowi zuj  si  do realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą pojazdu, który: 

Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wy sz
 

spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wy sz

Zobowi zuj  si  do wykupienia:  

ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podró
wysoko ci wynoszącej 20 000 zł na każdego uczestnika i opiekuna dla ka dego 

 
ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podró y w minimalnej 
wysoko ci wynoszącej 20 000 zł na każdego uczestnika i opiekuna dla ka dego 

Zgadzam si  na 30 dniowy termin płatności liczony od dnia dostarczenia 
Zamawiaj cemu faktury. Za dzień zapłaty określa się datę obciążenia rachunku 

Biuro Usługowo-Turystyczne Atlantic Pl. Wolności 12, 35

Zobowi zuj  si  zrealizować zamówienie za cenę oferty:   
500 zł  
17 300 zł 

Zobowi zuj  si  wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie:  
-06.06.2019 r. 

Bydgoszcz: 18-19.09.2019 r. 

Zobowi zuj  si  do realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą pojazdu, który: 

spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wy sz
 

spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wy sz

Zobowi zuj  si  do wykupienia:  

ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podró y w minimalnej 
wysoko ci wynoszącej 20 000 zł na każdego uczestnika i opiekuna dla ka dego 

 
ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podró y w minimalnej 
wysoko ci wynoszącej 20 000 zł na każdego uczestnika i opiekuna dla ka dego 

Zgadzam si  na 30 dniowy termin płatności liczony od dnia dostarczenia 
Zamawiaj cemu faktury. Za dzień zapłaty określa się datę obciążenia rachunku 

 

jest współfinansowanyze środków 
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Zobowi zuj  si  do realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą pojazdu, który:  

Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wyższą 

spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wyższą 

ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podróży w minimalnej 
wysoko ci wynosz cej 20 000 zł na ka dego uczestnika i opiekuna dla każdego 

ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podróży w minimalnej 
ekuna dla każdego 

Zgadzam si  na 30 dniowy termin płatno ci liczony od dnia dostarczenia 
Zamawiaj cemu faktury. Za dzie  zapłaty okre la si  dat  obciążenia rachunku 

Turystyczne Atlantic Pl. Wolno ci 12, 35-073 Rzeszów  

Zobowi zuj  si  do realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą pojazdu, który:  

spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wyższą 

spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wyższą 

ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podróży w minimalnej 
ekuna dla każdego 

ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podróży w minimalnej 
wysoko ci wynosz cej 20 000 zł na ka dego uczestnika i opiekuna dla każdego 

y od dnia dostarczenia 
Zamawiaj cemu faktury. Za dzie  zapłaty okre la si  dat  obciążenia rachunku 



Projekt „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014

 

Beneficjent: Miasto Białystok
Realizator: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
w Białymstokuul. Świętojańska 1, 15
tel. 85 74-16-143zsz2@zsz2.bialystok.pl

 

 
d) Oferta nr 4 – MruCon Group Sp. z o.o., ul. Krótka 8, 62
 

• Zobowiązuję się zrealizowa  zamówienie za cen  oferty:  
Część I – Poznań 13 560
Część II – Bydgoszcz 

• Zobowiązuję się wykona  przedmiotowe zamówienie w terminie: 
Część I – Poznań: 05-
Część II – Bydgoszcz: 18

• Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia za pomoc  pojazdu, który: 
Część I – Poznań 
spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wy sz
Część II – Bydgoszcz 
spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub 

• Zobowiązuję się do wykupienia: 
Część I – Poznań 
ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podró y w minimalnej 
wysokości wynoszącej 20 000 zł na ka dego uczestnika i opiekuna dla ka dego 
wyjazdu 
Część II – Bydgoszcz 
ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podró y w minimalnej 
wysokości wynoszącej 20 000 zł na ka dego uczestnika i opiekuna dla ka dego 
wyjazdu 

• Zgadzam się na 30 dniowy termin płatno ci liczony od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu faktury. Za dzie  zapłaty ok
Zamawiającego. 

 
e) Oferta nr 5 – Sun & More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71
 

• Zobowiązuję się zrealizowa  zamówienie za cen  oferty:  
Część I – Poznań 19 600
Część II – Bydgoszcz 

• Zobowiązuję się wykona  przedmiotowe zamówienie w terminie: 
Część I – Poznań: 05-
Część II – Bydgoszcz: 18

• Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia za pomoc  pojazdu, który: 
Część I – Poznań 
spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wy sz
Część II – Bydgoszcz 
spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wy sz

• Zobowiązuję się do wykupienia: 
Część I – Poznań 
ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie 
wysokości wynoszącej 20 000 zł na ka dego uczestnika i opiekuna dla ka dego 
wyjazdu 
Część II – Bydgoszcz 
ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podró y w minimalnej 
wysokości wynoszącej 20 000 zł na ka dego uczestnika 
wyjazdu 

• Zgadzam się na 30 dniowy termin płatno ci liczony od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu faktury. Za dzie  zapłaty okre la si  dat  obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 
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MruCon Group Sp. z o.o., ul. Krótka 8, 62-030 Luboń 

Zobowi zuj  si  zrealizować zamówienie za cenę oferty:   
13 560 zł  

12 128 zł 
Zobowi zuj  si  wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie:  

-06.06.2019 r. 
Bydgoszcz: 18-19.09.2019 r. 

Zobowi zuj  si  do realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą pojazdu, który: 

spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wy sz
 

spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub 

Zobowi zuj  si  do wykupienia:  

ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podró y w minimalnej 
wysoko ci wynoszącej 20 000 zł na każdego uczestnika i opiekuna dla ka dego 

 
dla uczestników i opiekunów w trakcie podró y w minimalnej 

wysoko ci wynoszącej 20 000 zł na każdego uczestnika i opiekuna dla ka dego 

Zgadzam si  na 30 dniowy termin płatności liczony od dnia dostarczenia 
Zamawiaj cemu faktury. Za dzień zapłaty określa się datę obciążenia rachunku 

Sun & More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin 

Zobowi zuj  si  zrealizować zamówienie za cenę oferty:   
19 600 zł  

17 150 zł 
Zobowi zuj  si  wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie:  

-06.06.2019 r. 
Bydgoszcz: 18-19.09.2019 r. 

Zobowi zuj  si  do realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą pojazdu, który: 

Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wy sz
 

spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wy sz

Zobowi zuj  si  do wykupienia:  

ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podró y w minimalnej 
wysoko ci wynoszącej 20 000 zł na każdego uczestnika i opiekuna dla ka dego 

 
ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podró y w minimalnej 
wysoko ci wynoszącej 20 000 zł na każdego uczestnika i opiekuna dla ka dego 

Zgadzam si  na 30 dniowy termin płatności liczony od dnia dostarczenia 
Zamawiaj cemu faktury. Za dzień zapłaty określa się datę obciążenia rachunku 

 

jest współfinansowanyze środków 
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Zobowi zuj  si  do realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą pojazdu, który:  

spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wyższą 

spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wyższą 

ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podróży w minimalnej 
wysoko ci wynosz cej 20 000 zł na ka dego uczestnika i opiekuna dla każdego 

dla uczestników i opiekunów w trakcie podróży w minimalnej 
wysoko ci wynosz cej 20 000 zł na ka dego uczestnika i opiekuna dla każdego 

Zgadzam si  na 30 dniowy termin płatno ci liczony od dnia dostarczenia 
re la si  dat  obciążenia rachunku 

037 Szczecin  

Zobowi zuj  si  do realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą pojazdu, który:  

Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wyższą 

spełnia Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie EURO 6 lub wyższą 

podróży w minimalnej 
wysoko ci wynosz cej 20 000 zł na ka dego uczestnika i opiekuna dla każdego 

ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podróży w minimalnej 
i opiekuna dla każdego 

Zgadzam si  na 30 dniowy termin płatno ci liczony od dnia dostarczenia 
Zamawiaj cemu faktury. Za dzie  zapłaty okre la si  dat  obciążenia rachunku 
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Wykonawca, w terminie 3 dni 
o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówie  publicznych, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynale no ci lub braku przynale no ci do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
 
Oświadczenie należy złożyć w oryginale
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca mo e przedstawi  dowody, e powi zania 
z innym wykonawcą nie prowadz  do zakłócenia konkurencji w post powaniu o 
zamówienia. 
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w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje 
zamawiaj cemu o wiadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

wiadczenie nale y zło ć w oryginale (wzór oświadczenia w załączeniu)

Wraz ze zło eniem o wiadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, e powi zania 
z innym wykonawc  nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

/-/ Kazimierz Wróblewski
Dyrektor ZSZ Nr2 
w Białymstoku
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internetowej informacji,  
o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówie  publicznych, przekazuje 
zamawiaj cemu o wiadczenie o przynale no ci lub braku przynale ności do tej samej grupy 

amówień publicznych. 

(wzór o wiadczenia w zał czeniu). 

Wraz ze zło eniem o wiadczenia, wykonawca mo e przedstawi  dowody, że powiązania  
z innym wykonawc  nie prowadz  do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

Kazimierz Wróblewski 
Dyrektor ZSZ Nr2  
w Białymstoku 
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……………………….  
     (pieczęć wykonawcy)  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALE NO CI LUB BRAKU 
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA 

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

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

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

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

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

w związku z udziałem w postępowaniu na wyjazdy edukacyjne dla uczniów i opiekunów znak: 
01/WY/19: 
 
 

1. Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej,
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie  publicznych 

 
 
 

………………..…, dnia …………..……. r.                       …………..………………………………
     (miejscowość)                                                                                  (Wykonawca

 
 
 

2. Oświadczam,  że  należę do tej samej grupy kapitałowej, 
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie  publicznych, z ni ej wymienionymi 
wykonawcami, którzy zło yli odr bne oferty/oferty częściowe w niniejszym 
postępowaniu: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwy i adresy firm) 

 
 
 

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

 

 

W przypadku wspólnego ubiegania si  o zamówienie przez Wykonawców o wiadczenie                      

o przynależności lub braku 

z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie.
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WIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 
PRZYNALE NO CI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA 

W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 
ej podpisany(ni) ....................................................................................................... 

działaj c w imieniu i na rzecz : …………………………………...………………………………… 

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

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

 

w zwi zku z udziałem w postępowaniu na wyjazdy edukacyjne dla uczniów i opiekunów znak: 

nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych  

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

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 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców o wiadczenie                      

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa ka dy                          

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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WIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALE NO CI LUB BRAKU 
PRZYNALE NO CI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA  

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

ej podpisany(ni) .......................................................................................................  

działaj c w imieniu i na rzecz : …………………………………...…………………………………  

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

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

w zwi zku z udziałem w post powaniu na wyjazdy edukacyjne dla uczniów i opiekunów znak: 

o której mowa w art. 24 

………………..…, dnia …………..……. r.                       …………..……………………………… 
lub osoba upełnomocniona) 

o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie  publicznych, z niżej wymienionymi 
wykonawcami, którzy zło yli odr bne oferty/oferty częściowe w niniejszym 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………  

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

W przypadku wspólnego ubiegania si  o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie                      

przynale no ci do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy                          


