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Informacje  
zgodnie z art. 86 ust 5 

ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą” 
(t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)  

 
            
dot. postępowania o zamówienie publiczne pn. „Dostawa homogenizatora ręcznego”. 
 
1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę  4 920,00 zł brutto. 
2. Oferty złożone w terminie: 
 

Nr 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena ofertowa 

brutto PLN 
Okres 

gwarancji 

1 Wojciech Kaca „DONSERV” ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa 3 653,10 40 mies. 

2 „DANLAB” Danuta Katryńska ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok 4 132,80 24 mies. 

3 MERAZET Spółka Akcyjna ul. Krauthofera  36, 60-203 Poznań 3 409,56 28 mies. 

 
3. Termin realizacji zamówienia: 28 dni od daty zawarcia umowy. 
4. Warunki płatności: przelew na rachunek bankowy wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni, licząc od 

daty dostarczenia przez wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. 
 

Wymagane oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
Wykonawca (który nie złożył wraz z ofertą oświadczenia o tym, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej) 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 3 do SIWZ.  
Oświadczenie (w formie pisemnej w oryginale) należy przekazać do dnia 19.03.2018 r. na adres: Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Zamówień Publicznych, ul. Gagarina 5 (pok. 108 lub 112), 87-100 Toruń. 
 

  (-) mgr Jarosław Lisewski  
  Kierownik Działu Zamówień 
              Publicznych 

 


