Wydział Zamówień Publicznych
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel.: +48 22 490 29 02

Warszawa, dn. 11.07.2019 r.

Wykonawcy w postępowaniu ZP14/2019

TDT.P1-381/ZP14/2019
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Kompleksowa dostawę energii elektrycznej.
Znak sprawy: ZP14/2019.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Transportowy Dozór Techniczny działając jako Zamawiający zgodnie z przepisami art. 86 ust. 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ustawa Pzp, przekazuje
informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.
1. Podana bezpośrednio przed otwarciem ofert kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia: 2 030 865,30 zł brutto.
2. Firma oraz adres Wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z informacjami dotyczącymi ceny.
Numer
oferty
1

Nazwa i adres Wykonawcy
innogy Polska S.A.
ul. Wybrzeże kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa

Cena oferty

1 996 806,60 zł brutto

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
– w załączeniu.

W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) chcielibyśmy
poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. Powyższe
informacje dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html
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