oznaczenie sprawy S.A.-381-10/19 - zakup energii elektrycznej dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o. o.	
	
Zbiorcze zestawienie ofert 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena jednostkowa netto za 1 MWh

Wartość netto/brutto


Wycena zamawiającego
6
ENEA S.A
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
339,00
610 200,00
750 546,00
432 000,00 zł. netto
8
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
335,60
604 080,00
743 018,40



Uwaga!!!
Jednocześnie przypominamy o przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie Zamawiającego, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej .  

Załącznik nr 6
…………………………………………………
      (pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O  PRZYNALEŻNOŚCI  DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 
Zgodnie z wymaganiami określonymi w art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: zakup energii elektrycznej dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.


Oświadczam (-y), że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia 
z art. 24 ust. 1 pkt 23 upzp
	Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm)
 z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postepowaniu*

Lub
	Należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm)
 z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postepowaniu*

I składam (nie składam)* wyjaśnienia i dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia*

*- niepotrzebne skreślić



________________________				____________________________
miejsce, data						     pieczęć i podpis wykonawcy


