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ZAWIADOMIENIE 
 
 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 poz. 1579) oraz w związku z otwarciem ofert, które odbyło się w dniu  
6 listopada 2017 r., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonym   
nr WT.2370.27.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa  
do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie samochodu specjalnego, lekkiego 
ratownictwa technicznego 4x4 typu pickup do przewożenia ratowników i sprzętu”.  

1. Kwota jaką Zamawiająca zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:  
180.000,00 złotych brutto 

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20.12.2017 r. 
3. Warunki płatności: przelew 30 dni. 
4. Wykaz otrzymanych oferty oraz odczytane z nich:  ceny brutto, gwarancje oraz parametry 
techniczne przedstawia poniższe zestawienie: 

Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Zaoferowany parametr 

Cena brutto 179.990,00 zł 

Gwarancja 24 miesiące 

Moc silnika 147 kW 

Pojemność silnika 3196 dm3/min 1 
Frank Cars Sp. z o.o. 

Ul. Jagiellońska 147/151 
42-200 Częstochowa 

Niebieskie światła błyskowe 
zintegrowane (zabudowane) w dachu 

pojazdu w przedniej części oraz 
tylnej części zabudowy hardtop. 

Tak 

 
Ponadto w załączeniu przedstawia się wzór oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, które Wykonawca przekazuje zamawiającej w terminie 3 dni  
od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającej informacji z otwarcia ofert o których mowa  
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

KOMENDANT 
Centralnej Szkoły 

Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie 

/-/ 
mł.  bryg.  mgr Piotr Placek 
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Wzór oświadczenia do SIWZ nr WT.2370.27.2017 

 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE     
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
nr WT.2370.27.2017, pn. „Dostawa do Centralnej Szkoły Pa ństwowej Stra ży 
Pożarnej w Cz ęstochowie samochodu specjalnego, lekkiego ratownict wa 
technicznego 4x4 typu pickup do przewo żenia ratowników i sprz ętu” , świadomy 
odpowiedzialności karnej, wynikającej w art. 297 KK, w imieniu Wykonawcy – firmy: 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
1. *Przekazuję zgodne z art. 24, ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) list ę podmiotów, razem  
z którymi nale żymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 
ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331  
z późn. zm.).   

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.             

2.             

3.             
 
…………………….…………………………..      
 (miejscowość, data)                       
                                                                    ………………………………………………………... 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 
Wykonawcy) 

2. *Informuję, że nie nale żymy do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). 

…………………….…………………………..  
                (miejscowość, data) 

            ………………………………………………………... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 

Wykonawcy) 

*należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2. 
 

 
 

pieczęć firmowa Wykonawcy 


