oznaczenie sprawy S.A.-381-1/18 - zakup i dostawę odczynników, testów, podłoży bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów, oraz dostawę nakłuwaczy igłowych


				
Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr 1
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena netto/brutto
Parametry techniczne (jakość)    
 
Termin dostawy                                                             
Wycena Zamawiającego
1
Konsorcjum firm:
Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa
Grażyna Konecka Diag- Med.
ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa
71 190,86
78 506,12
50 pkt.
5 dni
70 287,00
Zbiorcze zestawienie ofert dla pakietu nr 2
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena netto/brutto

Termin dostawy                                                             
Wycena Zamawiającego
2
Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet - Cezal” Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
5250,00
5 670,00
2 dni
5 500,00
3
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
3 750,00
4 050,00
3 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 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-381-1/18	

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. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.



(nazwa Wykonawcy)
)

W związku z złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym pod nazwą: „zakup i dostawa odczynników chemicznych, bakteriologicznych,  serologicznych, 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 ……- ……- 2018r.


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







