
Zadanie:  

 

SPORZĄDZENIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENU 
POŁOŻONEGO W OBRĘBIE GNIECHOWICE. 

 
Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza nr 628/2017 

z dnia 2017-03-24 w składzie: 

 

 

Przemysław Nowacki - Przewodniczący Komisji 

Sławomir Palichleb -  Członek Komisji 

Anna Niedźwiedzka  -  Sekretarz Komisji 

 

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył w budżecie na zrealizowanie zadania: 

15 000,00 zł brutto 

 

 
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 

 
 

Lp. Nazwa wykonawcy 
(adres) 

cena ofertowa brutto 
(zł) 

Termin płatności 
(dni) 

 

 

1 

 

 

Juliusz Korzeń. Urbanista 

ul. Śliwkowa 29 

55-080 Smolec 

9 356,00 zł 21 

2 

 

Ecoland Biuro Urbanistyczne 

ul. Korfantego 15 

53-021 Wrocław  

43 050,00 zł 28 

 

 

Zamawiający informuje, że od dnia dzisiejszego zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, 

biegnie termin przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

 

 



                                                                          załącznik nr 7 do SIWZ 

Oświadczenie dotyczące przynależności grupy kapitałowej 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 

GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy…………………………………………………………………………….. 

 

Nawiązując do zamieszczonej w dniu ........... na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o 

której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczamy, że: 

 

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w 

niniejszym postępowaniu * 

lub 

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami * 

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu,  

należących do tej samej grupy kapitałowej * 

 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 
*  niepotrzebne skreślić 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 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. 

 

……………………                                                                                       
Miejscowość, data   
        ………………………………. 
         pieczęć i podpis upoważnionych 

                                                                                                                                       przedstawicieli firmy 

 

 

 

 

 


