Rzeszów, 2018-01-29
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę izotopów i radiofarmaceutyków, Ogłoszenie nr 507310-N-2018 z dnia 201801-18 r.

INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje informacje:
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 29 stycznia 2018 roku o godz. 13.30
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia :
pakiet I – 171 367,00 zł
pakiet II – 550 751,00 zł
pakiet III – 4 860,00 zł
pakiet IV – 11 275,00 zł
Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:
Pakiet I
L.p.
Dane wykonawcy

Oferowana cena

Termin płatności

175 721,40 zł

60 dni

Oferowana cena

Termin płatności

660 978,36 zł

60 dni

Pakiet III
L.p.
Dane wykonawcy

Oferowana cena

Termin płatności

1.

5 508,00 zł

60 dni

Oferowana cena

Termin płatności

10 238,40 zł

60 dni

1.

Narodowe Centrum Badań
Jądrowych POLATOM
Ul. Andrzeja Sułtana 7
05-400 Otwock - Świerk

Pakiet II
L.p.
Dane wykonawcy
1.

Narodowe Centrum Badań
Jądrowych POLATOM
Ul. Andrzeja Sułtana 7
05-400 Otwock - Świerk

Advanced
Accelerator
Application Polska sp. z o.o.
Ul. Słupecka 2a lok. 20
02-309 Warszawa

Pakiet IV
L.p.
Dane wykonawcy
1.

Narodowe Centrum Badań
Jądrowych POLATOM

Czas
dostawy
skrócenie
0%

-

Czas
dostawy
skrócenie
0%

-

Czas
dostawy
skrócenie
50 %

-

Czas
dostawy
skrócenie
0%

-

2.

Ul. Andrzeja Sułtana 7
05-400 Otwock - Świerk
Advanced
Accelerator
Application Polska sp. z o.o.
Ul. Słupecka 2a lok. 20
02-309 Warszawa

16 848,00 zł

60 dni

50 %

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami SIWZ, „Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który
złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.”
Wzór oświadczenia został zamieszczony na stronie Zamawiającego wraz z informacją o wykonawcach,
którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Wykonawca:

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
adres: Rzeszów ul. Warzywna 3
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Oświadczam, iż Wykonawca ………………….…………………….………………………. nie należy/należy 1 do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami, wskazanymi w informacji
zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp na stronie internetowej, którzy w terminie
złożyli oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę izotopów i
radiofarmaceutyków, Ogłoszenie nr 507310-N-2018 z dnia 2018-01-18 r.

..........................., dnia .....................
miejscowość

1

Niepotrzebne skreślić

………………..…….…………………………………
Podpis osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu wykonawcy

