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Informacje zgodnie z art. 86 ust 5 

ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)  

     

 
dot. zamówienia publicznego pn.: Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz 
elektronicznych. 
 
1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 

a) część pierwsza  12 605,97 brutto, 

b) część druga       72 410,76 brutto, 

c) część trzecia       113 779,23 brutto, 

d) część czwarta   54 374,61 brutto. 

2. Oferta złożona w terminie: 

 

Nr 
oferty 

Nr części 
zamówienia 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena ofertowa brutto  

1 1, 2, 3, 4 
ABE-IPS Sp. z o.o. 
ul. Grzybowska 37a, 00-855 Warszawa 

cz. 1 – 11 145,24 zł  

cz. 2 – 69 256,08 zł  

cz. 3 – 108 269,76 zł  

cz. 4 – 51 364,52 zł  

2 1, 2, 3, 4 
Centrala Handlu Zagranicznego ARS POLONA S.A. 
ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa 

cz. 1 – 10 555,41 zł  

cz. 2 – 70 654,68 zł  

cz. 3 – 107 094,48 zł  

cz. 4 – 50 142,18  zł  

 
3. Termin wykonania oraz warunki płatność zgodne z SIWZ. 

 
Wymagane oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekaże zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
Ustawy lub oświadczenie o tym, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej.  
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w 
przedmiotowym postępowaniu, a który jest w tej samej grupie kapitałowej, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  

Oświadczenie (w formie pisemnej w oryginale) należy przekazać do dnia 27.10.2017 r. na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, Dział Zamówień Publicznych, ul. Gagarina 5 (pok. 108 lub 112), 87-100 Toruń.  
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