
 

 Otwock, dn. 03.03.2017r. 

ZP 2-2017                                                                                                

                                                            PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT                                                          

 

W dniu 02.03.2017r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego Sala Konferencyjna SP ZOZ w 

Otwocku nastąpiło komisyjne otwarcie ofert w procedurze o udzielenie zamówienia prowadzonej w 

trybie przetargu nieograniczonego pt.  „Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (dz. U. z 2012r poz. 1059 ze zm.) na potrzeby SP ZOZ 

Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku w okresie 24 miesięcy”, znak sprawy:  ZP 2 – 2017. 

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację 

zamówienia: 207 450,18. 

 

W wyznaczonym terminie do 02.03.2017r. do godziny 09:30 wpłynęły 2 oferty. 

 

 

Numer oferty Nazwa Wykonawcy Cena brutto 

1020 ENEA S.A. 

Ul. Malczewskiego 5/7 

71-616 Szczecin 

138 375,00 

1021 TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 

Ul. Łagiewnickiej 60 

30-417 Kraków 

135 669,00 

 

 

Zatwierdzam: 

Dyrektor   

SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawcy,  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  przez  zamawiającego  na  stronie  

internetowej, 



 

wyżej wskazanych informacji zobowiązani są przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności  do tej samej  grupy kapitałowej – wzór w załączeniu. 

Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

 Załącznik Nr 3c do SIWZ  
......................................, dnia .............................. 

 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

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

 

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

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/ 

 

oświadczam, że na dzień składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 
„Dostawy energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) na potrzeby SP ZOZ Szpitala 
Specjalistycznego MSW w Otwocku w okresie 24 miesięcy” 
 

nie należymy dogrupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) **; 
 

należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) ** w której skład wchodzą 
następujące podmioty: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

………… 

 
 

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

podpis i pieczęć Wykonawcy 

 



 

*  w przypadku Wykonawców występujących wspólnieoświadczenie składa każdy 

Wykonawca 

** właściwe zaznaczyć. 

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich 

przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 

przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 


