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  Warszawa, dnia 11.05.2021 r. 

Centrum Astronomiczne  

im. M. Kopernika PAN 

ul. Bartycka 18 

00–716 Warszawa 

Wykonawcy 

 

Numer postępowania: MAB-251-11/2020 

Tryb: Postępowanie jest prowadzone dla zamówienia o wartości niższej niż kwota 130.000,00 

złotych 

Na: Przygotowanie na podstawie koncepcji Zamawiającego projektu stanowiska badawczego 

do pomiarów w warunkach kriogenicznych stałych czasowych fluorescencji materiałów 

przesuwających długość fali, wykonanie stanowiska zgodnie z koncepcją i projektem 

zatwierdzonym przez Zamawiającego oraz udostępnienie infrastruktury i użyczenie aparatury 

niezbędnej do pomiarów testowych związanych z odbiorem urządzenia 

                                                                              

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający informuje, że przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia 

publicznego kwotę w wysokości 92.250,00 zł brutto. 

 

Wpłynęła następująca oferta: 

Oferta nr 1: 

Wykonawca: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. A. Sołtana 7, 05-400 Otwock 

Oferowana cena brutto: 92.250,00 zł.  

Warunki realizacji, płatności i gwarancji zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia 

„Wykonawcy na podstawie informacji z otwarcia ofert ujawnionych na stronie internetowej 
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https://www.camk.edu.pl/pl/przetargi/ w ciągu 3 dni od ich zamieszczenia składają 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ”. 

 

 

Z poważaniem 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ WRAZ Z LISTĄ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO 

TEJ SAMEJ CO WYKONAWCA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Przygotowanie na podstawie koncepcji Zamawiającego projektu stanowiska badawczego do 

pomiarów w warunkach kriogenicznych stałych czasowych fluorescencji materiałów 

przesuwających długość fali, wykonanie stanowiska  zgodnie z koncepcją i projektem 

zatwierdzonym przez Zamawiającego oraz udostępnienie infrastruktury i użyczenie aparatury 

niezbędnej do pomiarów testowych związanych z odbiorem urządzenia”, oznaczenie 

postępowania: MAB-251-11/2020 

my, niżej podpisani, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu Wykonawcy  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczamy, że należy/nie należy* on do grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy 

z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275). 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca**. 

Lp. Nazwa grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca 

1.  

Lp. Nazwy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca 



 

S t r o n a  4 | 4 

 

1.  

oraz składam w załączeniu wyjaśnienia, z których wynika, że powiązania z tymi podmiotami 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 

* niepotrzebne skreślić 

** wypełnić tabelę, tylko jeżeli z treści oświadczenia wynika, że Wykonawca należy do grupy 

kapitałowej 

……………………………………., …… 2021 r. 

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 
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