

str. 1

oznaczenie sprawy SA-381-13/20- zakupi i dostawa płynów do hemodializy, preparatów do dezynfekcji, materiałów opatrunki i nici - powtórka

	

Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr 1
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena Wykonawcy

termin dostawy     
                                                       
Cena szacunkowa Zamawiającego netto
xxx
brak
xxx
xxx
44 030,00
Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr 2 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena Wykonawcy

termin dostawy      
                                                       
Cena szacunkowa Zamawiającego netto
6
Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL”SA Wrocław
Ul. Widna 4, 50-543 Wrocław
27 430,02
29 672,97
2 dni
22 347,41
7
Bialmed Sp. z o.o.
Ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
31 228,05
33 772,85
brak

Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr 3
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena Wykonawcy

termin dostawy      
                                                       
Cena szacunkowa Zamawiającego netto
6
Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL”SA Wrocław
Ul. Widna 4, 50-543 Wrocław
119 098,40
128 626,28
2 dni
20 383,42
Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr  4 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena Wykonawcy

termin dostawy      
                                                       
Cena szacunkowa Zamawiającego netto
1
Paul Hartmann Polska sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice
7 866,20
8 495,50
1 dzień
6 038,40
Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr 5 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena Wykonawcy

termin dostawy      
                                                       
Cena szacunkowa Zamawiającego netto
5
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
33 843,11
36 550,56
1 dzień
31 455,38
Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr 6 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena Wykonawcy

termin dostawy      
                                                       
Cena szacunkowa Zamawiającego netto
2
YAVO Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów
50 819,76
54 885,34
1 dzień
43 959,60
3
2M Materia Medica Sp. z o.o.
ul. Kobierzycka 20BA, 52-316 Wrocław
43 637,00
47 127,96
1 dzień

4
ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. K
ul. Pod Borem 18 , 41-808 Zabrze
39 404,00
42 556,32
2 dni





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 kapitałowejNumer sprawy:SA-381-7/20	Załącznik nr 6
O Ś W I A D C Z E N I E
DOTYCZĄCE GRUPY KAPITALOWEJ





Nazwa Wykonawcy






 
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: „ zakupi i dostawa płynów do hemodializy, preparatów do dezynfekcji, materiałów opatrunki i nici - powtórka”


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. z 2020r., poz. 1076, z późn. zm)  z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu*

Lub
	Należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. z 2020r., poz. 1076, z późn. zm)   z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu*

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







