

str. 1

oznaczenie sprawy SA-381-14/20- zakupi i dostawa rękawiczek jałowych i niejałowych

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

termin dostawy     
                                                       
Cena szacunkowa Zamawiającego netto
1
ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. K
ul. Pod Borem 18 , 41-808 Zabrze
474 300,00
512 280,00
2 dni
297 000,00
2
ABOOK Sp. z o.o.
ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa
459 000,00
495 720,00
2 dni

3
MEDASEPT Sp. z o.o.
ul. Forteczna 19, 61-362 Poznań
440 100,00
475 308,00
2 dni

4
POLMIL Sp. z o.o. SKA
Ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz
439 200,00
474 336,00
2 dni

Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr 2 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena Wykonawcy

termin dostawy      
                                                       
Cena szacunkowa Zamawiającego netto
xxx
Brak ofert
xxx
xxx
5 400,00
Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr 3
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena Wykonawcy

termin dostawy      
                                                       
Cena szacunkowa Zamawiającego netto
xxx
Brak ofert
xxx
xxx
3 900,00
Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr  4 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena Wykonawcy

termin dostawy      
                                                       
Cena szacunkowa Zamawiającego netto
1
ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. K
ul. Pod Borem 18 , 41-808 Zabrze
26 955,00
29 108,10
2 dni
22 764,40
Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr 5 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena Wykonawcy

termin dostawy      
                                                       
Cena szacunkowa Zamawiającego netto
2
ABOOK Sp. z o.o.
ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa
5 160,00
5 572,80
2 dni
4 200,00



Uwaga!!!

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie 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 o udzielenie zamówienia.Numer 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







