
Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2021 r.   

Informacja z otwarcia ofert 

w postępowaniu nr 17/2020 

„Utrzymanie czystości na terenie obiektów Torbyd i Przystań Bydgoszcz”. 

 

 Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (dalej 

uPzp, tekst jednolity z 2019 r. poz. 1896 ze zm.) Bydgoskie Obiekty Sportowe Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością podają informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 5 stycznia 2021 r.              

o godz. 10.15.  

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 86 000,00 zł brutto.  

2. Złożono następujące oferty:  

Lp.  Nazwa i adres Wykonawcy  Cena   
(w zł brutto) 

Termin realizacji  
i warunki 
płatności  

1 EWENEMENT Sp. z o.o.  
ul. Dąbrowskiego 77a 
60-529 Poznań 

101 999,99 Zgodnie z siwz 
 

2  P.P.H.U TUDEN Sp.  z o.o,  
ul. Polna 129 
87-100  Toruń 

104 550,00 Zgodnie z siwz 

3 INVITI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.  
ul. Kraszewskiego 1 
85-240 Bydgoszcz 

90 678,68 Zgodnie z siwz  

4 Lireco tech Sp. z o.o. – lider konsorcjum 
ul. Grochowa 10 
81-017 Gdynia  
Lireco eco Magda Komajda – Partner Konsorcjum 
ul. Grochowa 10 
81-017 Gdynia  

130 380,00 Zgodnie z siwz  

5 FRESH TEAM spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Granitowa 6 
87-100 Toruń 

74 095,20 Zgodnie z siwz  

6 AMLUX Sp.  z o.o.  
ul. Grójecka 77 
02-094 Warszawa 

81 180,00 Zgodnie z siwz 

Jednocześnie  Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp Wykonawca ma obowiązek 

przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.  Oświadczenie to należy złożyć w terminie 3 

dni od dnia zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej Zamawiającego. 

Oświadczenie należy przekazać na adres: Hotel Zawisza (Recepcja), ul. Gdańska 163, 85-674 Bydgoszcz 

.  Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia do wykorzystania.  

 

Zał. 1.        

 

 



Nr sprawy 17/2020 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

Nazwa i adres  Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oświadczam/y, że: 

*nie należę/my do grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, który złożył ofertę w 

przedmiotowym postępowaniu,  

* należę/my do grupy kapitałowej z następującym/i wykonawcą/wykonawcami, 

który/którzy złożyli ofertę/y w przedmiotowym postępowaniu: 

1) …………………………………………………. 

2)………………………………………………… 

3)…………………………………………………. 

*Jednocześnie oświadczam/y, że powiązania z wyżej wymienionym/i 

podmiotem/podmiotami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

Na potwierdzenie tego faktu przedkładam/y następujące dowody: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

………………………………………………………………………. 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

*Niepotrzebne skreślić. 


