
 

Postępowanie PZP/1/2020 

Wrocław, dnia 17.03.2021 r. 

 

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT 

 

Nazwa postępowania: Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na krajowych lub/oraz 

międzynarodowych trasach lotniczych realizowanych z i do Wrocławia. 

Numer postępowania: PZP/1/2020 

 

W dniu  17.03.2021 r. o godzinie 12:00 Zamawiający dokonał otwarcia ofert złożonych  
w postępowaniu, a następnie podaje do publicznej wiadomości poniższe ustalenia: 

1) W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta. 
2) Po wymaganym terminie wpłynęło 0 ofert. 
3) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia: 

2 008 000,00 zł brutto. 
 

Wykaz złożonych ofert: 

L.p. Nazwa i adres wykonawcy 
Cena ofertowa 

brutto 
Uwagi 

1. 
Port Lotniczy Wrocław S.A, 
ul. Graniczna 190 
54-530 Wrocław 

 
1 996 290,00 zł 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
Paulina Duszyńska 

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa: 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  

w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (według wzoru - załącznik nr 5 

do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tego oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem - zgodnie z rozdz. 

VII ust. 3 pkt 2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 



 

Postępowanie PZP/1/2020 

OŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 
INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp 

- PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NA PODST. ART. 24 UST. 1 PKT 23 - 
 
Wykonawca: 
Pełna nazwa i adres firmy ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
NIP/PESEL…………………………………………  KRS …………………. CEIDG: tak / nie (niewłaściwe skreślić) 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na krajowych lub/oraz międzynarodowych trasach 

lotniczych realizowanych z i do Wrocławia 

 
prowadzonego przez: Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

OŚWIADCZAM, co następuje: 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

Po zapoznaniu się z listą wykonawców, którzy złożyli ofertę w ww. postępowaniu: 

 

     * Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp, gdyż nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy 
w postępowaniu. 

 
       *        Oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy w postępowaniu i są 

to podmioty wymienione poniżej: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
(pełna nazwa/firma, adres) 

w związku z czym zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  
………………………………………………………………………………………………………………….….. 

  
 * należy właściwe wstawić X 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 

…………….……., dnia …………………. r.                                         ………………………………………………… 
                  (miejscowość)                                                                         (podpis osób uprawnionych 

                                                                                                                                do podejmowania zobowiązań) 


