oznaczenie sprawy S.A.-381-5/17 - zakup i dostawa odczynników chemicznych, bakteriologicznych,  sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów


				
Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr 1
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena netto/brutto
Parametry techniczne (jakość)    

Termin dostawy                                                             
Wycena Zamawiającego
4
Werfen Polska Sp. z o.o.
ul. Wolińska 4
03-699 Warszawa
52 847,00
57 164,76
20 pkt.
4 dni
52 900,00
Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr 2
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena netto/brutto
Parametry techniczne (jakość)    

Termin dostawy                                                             
Wycena Zamawiającego
2
Allmed AB Sp. z o.o.
Ul. Pawła z Krosna 7
30-389 Kraków
19 860,00
21 579,30
30 pkt.
3 dni
19 800,00
Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr 3
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena netto/brutto

Termin dostawy                                                             
Wycena Zamawiającego
6
Aero – Medika Sp. z o.o.
Ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
5 000,00
5 400,00
1 dzień
5 250,00
Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr 4
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena netto/brutto
Parametry techniczne (jakość)    

Termin dostawy                                                             
Wycena Zamawiającego
1
Argenta Sp. z o.o. Sp. K
ul. Polska 114
60-401 Poznań
73 551,62
80 093,71
30 pkt
5 dni
71 852,00
Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr 5
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena netto/brutto
Parametry techniczne (jakość)    

Termin dostawy                                                             
Wycena Zamawiającego
7
bio Merieux Polska sp. z o.o.
ul. Generała Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa
69 337,60
75 261,30
40 pkt.
5 dni
65 925,00
Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr 6
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena netto/brutto

Termin dostawy                                                             
Wycena Zamawiającego
8
BioMaxima SA
ul. Vetterów 5
20-277 Lublin
723,00
780,84
5 dni
673,00
Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr 7
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena netto/brutto
Parametry techniczne (jakość)    

Termin dostawy                                                             
Wycena Zamawiającego
5
Labin Polska Sp. z o.o.
Ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa
20 327,00
21 953,16
30 pkt.
4 dni
20 330,00
Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr 8
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena netto/brutto

Termin dostawy                                                             
Wycena Zamawiającego
3
AQUA-MED. ZPAM KOLASA Sp. j
Ul. Targowa 55
90-323 Łódź
1 869,00
2 090,97
2 dni
1 706,00
Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr 9
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena netto/brutto

Termin dostawy                                                             
Wycena Zamawiającego
9
DIAG-MED.
Ul. Ryżowa 51
02-495 Warszawa
2 130,98
2 301,48
5 dni
2 100,00

Uwaga!!!
Jednocześnie przypominamy ww. Wykonawcom o obowiązku przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie Zamawiającego, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej .  
Wraz ze złożeniem  oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu


Oświadczenie poniżej


Numer sprawy:SA-381-5/17	Załącznik nr 6

INFORMACJA 
o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej

(Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.



(nazwa Wykonawcy)
)

W związku z złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym pod nazwą: „zakup i dostawa odczynników chemicznych, bakteriologicznych,   sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów”  
 
informuję, że należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184,1618 i 1634) w stosunku do Wykonawców, którzy złożyli ofertę/ofertę częściową w niniejszym postępowaniu.

W załączeniu przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – jeśli dotyczy:

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**

Lp.
Nazwa podmiotu, adres


*	niepotrzebne skreślić
**	w załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między Wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej powiązania nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

………..………, dnia ……- ……- 2017r.


……............................................                                                         (podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela)







