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Informacje z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych 

 
 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:  „Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych  
                przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji” oznaczenie sprawy: BOSIR.271.1.2020. 
 
 
I. W dniu 23.10.2020 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, odbyło się 
publiczne otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. 
Bezpośrednio przed otwarciem oferty podano, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia kwotę brutto:  300 000,00 zł. 
Osoby przeprowadzające postępowanie przetargowe po stwierdzeniu nienaruszonego stanu wszystkich 
ofert dokonały otwarcia ofert, które zostały złożone w terminie. Odczytano zawarte w tabeli dane:  

 II. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca w terminie 3  dni od dnia 
przekazania albo od zamieszczenia powyższej Informacji na stronie internetowej, przekazuje 
Zamawiającemu: 
• Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej    
w rozumieniu  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie  konkurencji i konsumentów   (Dz.U. z 2015 r. poz. 
184, 1618  i 1634), z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty   w przedmiotowym postępowaniu. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do informacji   z otwarcia ofert. 
•  Dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej). 
 
 
Załącznik: 
1. Wzór oświadczenia. 

 

   Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Cena ofertowa 
brutto w zł 

1. PO PROSTU ENERGIA S.A. 
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa 

 
275 348,78  zł. 

2. ONE Spółka Akcyjna 
Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa 

         
 265 736,30 zł.             

3 ENTRADE Sp. z .o.o.  
ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce 

 
313 570,54 zł. 

4 RENPRO Sp. z o.o.  
ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin 

 
275 253,71 zł. 

5 RESPECT ENERGY S.A. 
ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa 

 
274 493,07 zł. 

6 Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.  
ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn 

 
261 467,25 zł. 

7 Audax Energia sp. z o.o. 
ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa 

 
281 243,68 zł. 

8 Energa Obrót SA 
Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk 

 
284 476,37 zł. 

9 Tauron Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 
Ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków  

 
267 457,23 zł. 
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  Załącznik nr 1 do informacji z otwarcia ofert 
 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego BOSIR.271.1.2020 pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów 
Zarządzanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji”. 
 
 
Nazwa Wykonawcy: ---------------------------- 

Adres siedziby: ……………………………………………………………………………………  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej 
Pzp) o braku przynależności  do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp 

 
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1 8 4 3 , z późn. zm.), oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami 

wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej zamawiającego: 

 

 *nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.  24 ust. 1 pkt 23 Pzp, z żadnym  z tych 

wykonawców. 

 

 
 

 *przynależę  do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  Pzp, z następującymi 

wykonawcami:. 

 
1)   ...........................................................................................  

2)  ............. .......................... ............................................ .......... 

3)  ………………………...................................................................  
 

 
…………………. dnia ………………….                                 …………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                

Podpis i pieczęć imienna osoby/osób uprawnionej 

/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

i składania oświadczeń woli w jego imieniu.  

Uwaga: 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców 

podpisuje odrębne oświadczenie. 

 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca przekazuje zamawiającemu 
dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
*   zaznaczyć w sposób wyraźny (X) właściwą informację. 

 


