oznaczenie sprawy SA-381-5/18 - Usługa konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu endoskopowego będącego na wyposażeniu Pracowni Endoskopowej Zamawiającego

		                       
                                                                
Zbiorcze zestawienie ofert 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość 

Czas realizacji *
Wycena zamawiającego
1
Endomedical GmbH
Juliusburger Landstrasse 16a
21481 Lauenburg
2 100,00
2 583,00
Koszt 1 r-g
188,69
24 godziny
96 000,00
118 080,00
2
Varimed Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 5
53-332 Wrocław
120 000,00
147 600,00
35 godzin




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-381-5/18	

INFORMACJA 
o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej





(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: usługę konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu endoskopowego będącego na wyposażeniu Pracowni Endoskopowej Zamawiającego

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




