
Brańszczyk, 2019-08-28 
RZG.IV.271.3.2019 
 
 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RZG.IV.271.3.2019. Nazwa 
zadania: Dostawa gorących posiłków  do szkół w miejscowościach Trzcianka, Turzyn, Nowa Wieś, 
Knurowiec, Poręba Średnia, Nowe Budy gminy Brańszczyk w roku szkolnym 2019/2020 
Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Gmina Brańszczyk informuje, co następuje:  
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 
 260 000,00 zł brutto  
 
W terminie do dnia 2019-08-28 złożono następujące oferty: 

Złożone oferty 
--------------------------------------------------------------------------- 
OFERTA nr 1.  
Nazwa wykonawcy: GOŚCINIEC „POD JESIONEM” Danuta Szatkowska 
Adres wykonawcy: ul. Łączna 5, 07-200 Wyszków 
Cena netto: 231 534,00 
Cena brutto: 250 056,72 zł 
Czas dostawy –  1godz. 14 min 
Termin płatności faktur – 30 dni 

 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji 
przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcy mogą wykorzystać wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, będący załącznikiem do niniejszej Informacji. 
 
Załącznik: 
1. wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

 
 
 

prof. dr hab. Wiesław Przybylski 
Wójt Gminy Brańszczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 załącznik nr 7 

 
 

Numer sprawy: RZG.IV.271.3.2019 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 
Na mocy art. art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
  
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej / że podmiot, który reprezentuję nie należy do 
grupy kapitałowej *. 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
* Niepotrzebne skreślić 
 

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert 

na stronie Zamawiającego. 

 


