
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akademia Sztuk Pięknych 

im. Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi 

ul. Wojska Polskiego 121 
PL 91-726Łódź 

tel. 42 l 25 47 400 
tel. l fax 42l 25 47 401 

 
 

 

Łódź, dn. 07.08.2019 r. 

 
Do wszystkich Wykonawców 
przedmiotowego postępowania 

 
Sprawa:  KBZ.261.43.2019 
 
Dotyczy: Nadruk na fartuchach wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych 

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 
 
 

Informacja z otwarcia ofert 
 
W imieniu Zamawiającego informuję, iż w postępowaniu nr KBZ.261.43.2019  

w wyznaczonym terminie tj. do dnia 07.08.2019r. do godz. 10:00, złożono 1 ofertę.  
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.000,00 zł. 
 
 

Szczegółowe zestawienie ofert 
 
 

Nr 
oferty 

firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Kwota brutto 
PLN 

Próbka do oceny kryterium jakość 
wykonania 

1. Herme s.c. ul. Żeglarska 2H, 62-510 Konin 2.434,56 załączona 

 
Jednocześnie nadmieniamy, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca ma obowiązek 
przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) w terminie 3 dni odpowiednio od dnia 
przekazania informacji albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust. 5. ustawy Pzp. W załączeniu udostępniamy wzór przedmiotowego oświadczenia.  
 

 Z poważaniem 
                W imieniu Zamawiającego  
             /…/ Jolanta Rudzka Habisiak 
                          REKTOR ASP 



  

...............................................                            
    (pieczęć firmowa wykonawcy)   

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI / 

BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ; 

 
Stosownie do złożonej oferty w postępowaniu nr KBZ.261.43.2019 na: 
 

„Nadruk na fartuchach wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych 

 im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi” 

 ja /my* niżej podpisany /i* .................................................................................................... 

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

reprezentując wykonawcę/wykonawców*........................................................................ 

w trybie art. 24 ust 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) 
informuję, iż : 

□  Przynależę z Wykonawcą …………………………………………… do tej samej grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.  
W załączeniu przedstawiam dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą  
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

□   Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej. 

 
…..................................  dn. …........... 2019r. 
 

                   …....................................................................................... 
                                                                                 (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

1 Zaznaczyć odpowiedni kwadrat  

    
 
 

 


