Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
NA DOSTAWĘ LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO
W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zatwierdzono w dniu:13.07.2017 r.
Mariusz Klimczewski
Dyrektor Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy

1. Informacje wprowadzające:
a) Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego ul. Rajska 1 w Bydgoszczy zaprasza
do

składania

ofert

w

postępowaniu

prowadzonym

w

trybie

przetargu

nieograniczonego.
b) Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego.
c) Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996,
1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych
na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
d) Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenia:


Zamawiający - Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy,



Postępowanie - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej Specyfikacji,



SIWZ - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,



Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych,



Zamówienie - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot
został opisany w punkcie 4 SIWZ,



Wykonawca - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę
na wykonanie Zamówienia l u b zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie
wykonania Zamówienia.

2. Zamawiający:
Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz
telefon/faks (052) 327-73-46 / (052) 340-26-26
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: oodz@onet.pl
osoby do kontaktu:
Mariola Tomaszewicz 52 327 75 35, Katarzyna Służewska 52 327 73 46
3. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia

nieprzekraczającej równowartości kwoty 209 tysięcy euro.
4. Opis przedmiotu zamówienia dostawy CPV 09135100-5:
a) Przedmiotem

zamówienia

jest

sukcesywna

dostawa

oleju

opałowego

z przeznaczeniem do spalania w piecach grzewczych w zależności od bieżących
potrzeb, w sumarycznej ilości około 70 tys. litrów, z dostawą własnym transportem
do obiektów Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego :
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1.internatu ul. Opławiec 160 w Bydgoszczy,
2.szkoły ul. Rajska 1 w Bydgoszczy.
b) Dostarczany lekki olej opałowy musi być zgodny z Polską Normą PN-C-96024:2011,
c) Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia jako jedno zadanie, oferta musi
obejmować całe zadanie,
d) Dostawa do Zamawiającego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia
(mailowo, telefonicznie), w dni powszednie, w godzinach pracy Okręgowego
Ośrodka Dokształcania Zawodowego. Dostawy będą odbywały się cyklicznie, w razie
potrzeby, w ilościach określonych przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy,
e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
f) Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 29 czerwca 2018 r.
g) Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
świadectwo jakości lub dokument równoważny, potwierdzający spełnienie warunków
określonych w SIWZ, informację o cenie z dnia dostawy.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
a) Zgodnie z art.22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:


Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;



Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;



Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia;



Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

6.Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków określonych w punkcie 5.
a) W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy
z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o treści
jak w „załączniku nr 2 do SIWZ”.
7. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
a) Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp.
(korespondencja), Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
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b) Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła
do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona
na piśmie.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobami

uprawnionymi

do

porozumiewania

się

z

Wykonawcami

są:

Mariola Tomaszewicz 52 327 75 35, Katarzyna Służewska 52 327 73 46.
9.Wadium.
a) Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
10.Termin związania z ofertą.
a) Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie
12. ppk. a) SIWZ.
11.Opis sposobu przygotowania ofert.
a) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem
i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń
z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.
c) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być
trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby)
uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby uprawnione").
Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej
przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby
Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania
(pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).
d) Na ofertę składają się następujące dokumenty:


Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w „załączniku nr 1
SIWZ" (wszelkie ceny w formularzu powinny być podane w złotych polskich,
powiększone o należny podatek VAT).



Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
„załącznik nr 2 do SIWZ".
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Aktualny wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie przedsiębiorcy do obrotu
prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.



Aktualne zaświadczenie wydane przez organ podatkowy, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o braku zaległości podatkowych;
w przypadku zalegania w opłatach należy przedstawić decyzję na zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych.



Aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.



Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 SIWZ.



Potwierdzenie ceny producenta z dnia 22.08.2017 r. (wydruk ze strony internetowej).
e) Ofertę należy umieścić w jednej zaklejonej kopercie wewnętrznej oraz jednej
nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:
„Oferta na dostawę lekkiego oleju opałowego”.
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot
nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

12. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
a) Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego. Termin składania ofert upływa
29 sierpnia 2017 roku o godz. 945. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone
bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu
ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową czy kurierską.
b) Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować.
c) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 sierpnia 2017 roku o godz. 1000,
w siedzibie Zamawiającego.
d) Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione
nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.
13.Opis kryteriów i sposobu oceny ofert.
a) Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym
kryterium.
Jedynym kryterium jest cena - 100% brutto za całość zamówienia wraz ze stałym
upustem cenowym.
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14.Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
a) Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz
w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, których
podjęcie nakazują Zamawiającemu przepisy prawa, Wykonawca może złożyć
protest.
b) Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął
lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy.
c) Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się
do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia, informując jednocześnie
Zamawiającego o wniesieniu odwołania.
15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.
a) W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
b) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
16.Załączniki.
a) Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1: formularz ofertowy
Załącznik nr 2: oświadczenie
Załącznik nr 3: projekt umowy
Załącznik nr 4: oświadczenie
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Załącznik nr 1
……………………………………
(miejscowość i data)
FORMULARZ OFERTOWY
Składam ofertę na dostawę lekkiego oleju opałowego do Okręgowego Ośrodka
Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy zgodnie z wymaganiami określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przedmiot zamówienia: .................................................................................. …………….
Tryb postępowania: ........................................................................................ …………….
Nazwa oferenta: .............................................................................................. .……………
Siedziba oferenta: ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Opis zamówienia:
1. Cena netto producenta za 1000 litrów na dzień 22.08.2017 r. z jego strony
internetowej:
.………………………………………............................................................
2. Wysokość marży lub upustu do lub od jego ceny: ………………………………
3. Cena netto za 1000 litrów lekkiego oleju opałowego wraz z marżą lub upustem
na dzień 22.08.2017r………………………………………………………………
4. Cena netto za 70 000 litrów lekkiego oleju opałowego:
…………………………………………………...................................................
5. % VAT (23 % + jego wartość): …………………………………………………
6. Cena brutto za 70 000 litrów oleju opałowego:
……………………………………………………………………………………
 Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do realizacji dostaw
w okresie objętym umową.
 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
 W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 Oferta wraz z załącznikami została złożona na ………………….. stronach.

…………………………………
(podpis osoby uprawnionej)
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Załącznik nr 2

.…………………………………
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.02.2004 r. –
Prawo zamówień publicznych
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
DOSTAWĘ LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO DLA OKRĘGOWEGO OŚRODKA
DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO W BYDGOSZCZY
w imieniu ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)
oświadczam, że:
1. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia,
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4. nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
……………………………………
(podpis osoby uprawnionej)
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Załącznik Nr 3

Projekt Umowy
W dniu ............................................2017 roku w Bydgoszczy, pomiędzy:
Województwo Kujawsko-Pomorskie Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń NIP 9561969536
reprezentowane przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego ul. Rajska 1,
85-485 Bydgoszcz,
w imieniu, którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
Mariusz Klimczewski - dyrektor Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego,
zwanym zamawiającym,
a
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
reprezentowaną/ym przez: ...........................................................................................................
NIP…………………………………………….., REGON ……………………………………
zwaną/ym wykonawcą,
po przeprowadzeniu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego,
w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260
z późn. zm.) strony zawarły umowę następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się dostarczyć olej opałowy w ilości
~ 70 000 litrów,
Dostarczony olej posiadał będzie spełniał parametry:
1.1.Wartość opałowa nie niższa niż - 42,6 Mj/kg;
1.2.Lepkość kinematyczna w temp. 20˚C nie większa niż 6mm;
1.3.Skład frakcyjny :
- do temperatury 2500 C destyluje się nie więcej nic 65 % (v/v);
- do temperatury 3500 C destyluje się nie mniej niż 85 % (v/v);
1.4.Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3%
(m/m);
1.5.Pozostałośc po spopieleniu 0,01% (m/m);
1.6.Zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m);
1.6.Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg;
1.7.Całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24mg/kg;
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1.8.Gęstość w temp. 15˚C nie wyższa niż – 0,86 g/cm3;
1.9. Temperatura zapłonu nie niższa niż – 560C;
1.10.Temperatura płynięcia nie wyższa niż – (-240C);
1.11.Barwa – czerwona.
2. Olej opałowy będzie dostarczany do:
2.1.szkoły Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego, ul. Rajska 1,
85-485 Bydgoszcz;
2.2.internatu Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego ul. Opławiec 160,
85-469 Bydgoszcz.
3. Dostawa oleju opałowego nastąpi transportem własnym wykonawcy.
4. Olej opałowy dostarczany będzie partiami, w ilościach zgodnych z każdorazowym
zamówieniem zamawiającego, w miejsca przez niego wskazane.
5. Zamówienie na dostawę, zawierające informacje dotyczące danej partii towaru,
zamawiający składał będzie wykonawcy telefonicznie - każdorazowo z podaniem
nazwiska zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie nie później niż następnego dnia
roboczego od chwili jego zamówienia - w czasie pracy jednostek tj. 700 do 1400.
7. Odbiór ilościowy dostarczonego oleju dokonywany będzie wg wskazań urządzeń
pomiarowych, w które wyposażone są cysterny.
8. Upoważniony

przedstawiciel

zamawiającego

przekaże

dokonującemu

dostawy

pracownikowi wykonawcy pisemne potwierdzenie odbioru ilościowego. Potwierdzenie
dostawy należy dołączyć do faktury.
9. W przypadku stwierdzenia braku legalizacji licznika tankowania (uszkodzenia cech)
dostawa nie zostanie przyjęta, a faktura zostanie zwrócona wykonawcy bez zapłaty.
§2
1. Olej opałowy wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiającemu w terminie
od dnia zawarcia umowy do dnia 29 czerwca 2018 r.
2. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają:
- Panią/a ……………………………………….………reprezentującego wykonawcę,
jako reprezentującego zamawiającego:
- dyrektora ośrodka Mariusza Klimczewskiego
- kierownika internatu Mariolę Tomaszewicz.
§3
Do każdej dostawy oleju opałowego wykonawca dołączy świadectwa jakości i atesty
dostarczanego paliwa potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych oraz cenę na dzień
dostawy.
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§4
1. Za 1000 litrów dostarczonego oleju opałowego zamawiający zapłaci wykonawcy cenę:
cena netto……….............................................zł,
słownie netto …………………………………………………………………………………
obowiązujący podatek VAT: ………….…….zł,
słownie VAT …………………………………………………………………………………
cena brutto: ………………………………….zł,
słownie brutto: ………………………………………………………………………………
zgodnie ze złożoną ofertą przetargową.
2. Cena obejmuje dostawę do miejsc określonych w § 1 ust. 2 oraz zatankowanie zbiorników.
3. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ceny oleju (obniżenie, wzrost)
to podstawą do rozliczeń za sprzedany przez wykonawcę olej będzie cena z dnia dostawy
(wydruk).
4. Za dostarczony olej opałowy wykonawca wystawi faktury, w oparciu o potwierdzenie
odbioru towaru dla zamawiającego:
Nabywca:
Województwo Kujawsko – Pomorskie
ul. Plac Teatralny 2
87 – 100 Toruń
NIP 9561969536
Płatnik i odbiorca:
Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy
ul. Rajska 1
85 – 485 Bydgoszcz
Faktury należy doręczać Płatnikowi tj. Okręgowemu Ośrodkowi Dokształcania
Zawodowego w Bydgoszczy, który będzie dokonywał ich płatności.
5. Zapłata za dostarczony olej nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT do siedziby zamawiającego.
§5
1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % ceny zamówionej partii oleju
za każdy dzień zwłoki w dostawie.
2. Zamawiający zapłaci dostawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie
należności.
3. Za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn dotyczących wykonawcy,
wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 10% całkowitej wartości
zamówienia.
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§6
Reklamacje jakościowe bezpośredni odbiorcy będą składać na piśmie u wykonawcy, który
zobowiązany jest do ich rozpatrzenia w ciągu 7 dni.
Po bezskutecznym upływie tego terminu uważa się, że reklamacja została uznana w całości
zgodnie z żądaniem zamawiającego.
§7
Zamawiający w razie zwłoki w wykonaniu zamówienia może wyznaczyć wykonawcy
dodatkowy termin nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.
§8
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wykonawca realizuje zamówienia ze zwłoką,
zaniechał lub dostarcza olej o parametrach nie spełniających wymagań określonych
w § 1 ust. 1.
§9
W ramach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 10
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku
z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez
Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane
osobiście, przesyłane kurierem lub listem.
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podanych przez Strony.
Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła
o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane
na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają
za doręczone.
3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się
na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.
§ 11
Spory na tle wykonania umowy rozpatruje sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla wykonawcy
i zamawiającego.
Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 4

……………………….
(pieczątka Wykonawcy)
…………..…., dnia..…………….

Informacja wykonawcy wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę

lekkiego

oleju

opałowego

do

Okręgowego

Ośrodka

Dokształcania

Zawodowego w Bydgoszczy”
oświadczamy, że*
Nie należymy do grupy kapitałowej/Należymy do grupy kapitałowej
Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:**
1. ………………………………………………………….
2. ………………………………………………………….
3. ………………………………………………………….
4. ………………………………………………………….
5. ………………………………………………………….
.…………………………..
(podpis osoby uprawnionej)

* niepotrzebne skreślić
** uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089, 1132. z późn.
zmianami)
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