
Nr zamowienia; 17/pn/2017

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie
art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamowien publicznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych

(w skrocie: pzp), Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewodzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, zamieszcza nast^puj^ce informacje dotyczqce przetargu

nieograniczonego w przedmiocie: rozbudowa posiadanego przez Slqski OW NFZ

systemu HPE Data Protector (zamowienie nr 17/pn/2017).

1) Kwota, jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia obj^tego
niniejszym post^powaniem (zamowienie nr 17/pn/2017): 119.584,23 zt brutto.

Ponadto, podano rowniez kwot^, jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc

na sfinansowanie zamowienia obj^tego prawem opcji, tj. 83.962,39 zt brutto,

z zastrzezeniem, iz skorzystanie z prawa opcji zaiezy od decyzji (woli) Zamawiaj^cego.

2) Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie, oferowany okres

gwarancji a takze zaoferowane ceny:

Numer

oferty

Nazwa/firtna wykonawcy

oraz adres

Cena oferty brutto

zamowienie gwarantowane

Cena oferty brutto

prawo opcji

1 Sansec Poland S.A.

ul. B.Prusa 2

00-493 Warszawa

108 301,50zt 76 137,00 zt

2 Kamsoft S.A.

ul. 1 Maja 133

40-235 Katowice

107 932,50 zt 82 053,30 zt

3 Wasko S.A.

ul. Berbeckiego 6

44-100 Gliwice

107 005,08 zt 70 112,46 zt

Warunki ptatnosci, okres gwarancji oraz termin wykonania zamowienia: zaakceptowano

warunki okreslone we wzorze umowy.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekazuje Zamawiajqcemu oswiadczenie

0 przynaleznosci tub braku przynaleznosci do tej same] grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.

1 pkt 23 pzp. Wraz ze ziozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody,

ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakiocenia konkurencji w postgpowaniu

0 udzieienie zamowienia (patrz: SiWZ).
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