oznaczenie sprawy SA-381-27/20 - „Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o. o.”

Zbiorcze zestawienie ofert 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena brutto

Termin gwarancji na wykonane prace i zainstalowane urządzenia
Wycena zamawiającego
1
New Medica Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
2 375 253,00
60 miesięcy
1 900 000,00
2
KOBI  INVEST Sp. z o.o.
Uścikowo 58B, 64-600 Oborniki
2 980 000,00
60 miesięcy

4
Usługi Ogólno – Budowlane Damian Pieszak
Lisiec Mały 62, 62-571 Stare Miasto
2 568 000,00
60 miesięcy

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 .  

Wzór poniżej








Numer sprawy:SA-381- 27 /20



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: „Działania energooszczędne w budynku przychodni 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. 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 postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia*

*- niepotrzebne skreślić



________________________				____________________________
miejsce, data						     pieczęć i podpis wykonawcy


