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Wydział Zamówień Publicznych

ZP.271.1.31.2020.a
Nr pisma: 104813.10.2020-W

Data: 20.10.2020 r.

METALZBYT-HURT sp. z o.o.
ul. Bardowskiego 2
43-300 Bielsko-Biała
Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę narzędzi
i elektronarzędzi oraz materiałów pomocniczych do Regionalnego Magazynu
Kryzysowego w Olsztynie

Wezwanie do złożenia dokumentu
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.)
Działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający wzywa Wykonawcę - METALZBYTHURT sp. z o.o., do złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, tj.: oświadczenia o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej
grupy kapitałowej co pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty w części 1 przedmiotowego
postępowania.
Zgodnie z Rozdziałem V ust. 6 SIWZ, Zamawiający poinformował, że na mocy art. 24 ust. 1
pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest zobowiązany wykluczyć z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert mieli
obowiązek złożenia Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tei
samej grupy kapitałowej.
Wykonawca do dnia dzisiejszego nie złożył wymienionego oświadczenia.
W związku z powyższym proszę o złożenie oświadczenia wg wzoru zamieszczonego na
stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.10.2020 r., pod adresem:
http://bip.olsztvn.eu/bip/dokument/371208/31 2020 dostawa narzędzi i elektronarzędzi or
az materiałów pomocniczych do regionalnego magazynu kryzysowego, w Olsztynie/
Wymagane oświadczenia w formie oryginału, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Wydział Zamówień Publicznych; PI. Jana Pawła II Nr 1; 10-101 Olsztyn pok. 402
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2020 r.
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Bielsko-Biała, dn. 21.10.2020 r.

Wydział Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Olsztyna
ul. Jana Pawła II nr 1
0-101 Olsztyn

Dotyczy: postępowania na dostawę narzędzi i elektronarzędzi oraz materiałów pomocniczych do
Regionalnego Magazynu Kryzysowego w Olsztynie

W odpowiedzi na wezwanie przesyłam oświadczenie o grupie kapitałowej.
l.y.WZĄDU
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PatrycM ybczyńska

Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Bardowskiego 2, kod 43-300 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym
w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała pod
numerem KRS 0000070902. Kapitał zakładowy 500 000 zł. NIP 547-15-98-442
e-mail: sklep@metalzbyt.sklep.pl, tel. 33 498 95 02, fax: 33 486 71 14
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Pieczęć firmowa Wykonawcy

Wydział Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Olsztyna
PI. Jana Pawła II nr 1
10-101 Olsztyn
Formularz wymazany do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzd:

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostąwę
narzędzi i elektronarzędzi oraz materiałów pomocniczych do Regionalnego
Magazynu Kryzysowego w Olsztynie
znak sprawy: ZP.271.1.31.2020.a

w imieniu Wykonawcy:
METALZBYT-HURT SP. Z O.O., BARDOWSKIEGO 2,43-300 BIELSKO-BIAŁA
/wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy/

oświadczam, że:
- nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy Pzp, co wykonawcy którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.*)
- należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 piet. 23
ustawy Pzp, co następujący wykonawcy, którzy złożyli—ofertę w niniejszym
postępowaniu ____________________ ______________________________
LEi

Nazwa

*) niepotrzebne skreślić

BIELSKO-BIAŁA dnia 13.10.2020 roku

Adres

??-: 1. ~:.zadu
... ..1 i A, ir/.yńska
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

POUCZENIE :
Niniejsze „Oświadczenie" Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w terminie
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, „Oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej" składa każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

