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W0-ZP.272.35.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zamieszczainformacje z otwarcia ofert
złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na realizację zadania pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu

Pruszkowskiegow sezonie2016/2017"
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Zgodnie z art. 24 ust. ll ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) Wykonawcy
powyższych

informacŁji na stronie

internetową

w terminie

przekazują

3 dni od zamieszczenia

Zamawidącemu

oświadczenie

o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art.
24 ust. l pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurenci w postępowaniu o udzielenie
zamowienia.
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