
Nrzam6wienia: 14/pn/2017

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

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwiert publicznych (dalej „pzp"),
Zamawiaj^cy; Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice, zamieszcza nast^puj^ce informacje dotycz^ce przetargu nieograniczonego
w przedmiocie; „Najem urz^dzen wielofunkcyjnych wraz z opiek^ serwlsowo-materiatow^".

Kwota, Jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamowienia wynosi 306 181,44
zt brutto.

Firmy oraz adresdw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w termlnle sktadania ofert, a takie ceny,
terminy wykonania, okresy gwarancji 1 warunki ptatnoici zawarte w ofertach:

Numer

oferty

Nazwa/firma wykonawcy oraz adres Teimin

wykonania

Okres

gwarancji

Warunki

platnoici

Cena oferty brutto

1 Potso ii sp. z 0.0.
Al. W.Korfantego 83
40-161 Katowice

Zgodnie z
SIWZ*

Nie

dotyczy
Zgodnie z
SIWZ**

279 790.56 zt

2 Printnonstop Sp. zo.o. Sp. k.

ul. Zawieprzycka 8L

20-228 Lublin

Zgodnie z

SIWZ*

Nie

dotyczy
Zgodnie z

SIWZ**

75 202,20 zi

* Termin wykonania zambwienia:

a) Dostawa I umchomlenie uiz^dzeb b^d^cych przedmlotem najmu; w ci^gu 30 dni od dnia zawarda umowy,
b) Najem urz^dzert oraz bwiadczenle ustug serwisowych: w ci^gu 24 mlesl^y llczqc od dnia podpisania ostatniego protokohj

uruchomienia.

** Warunki p<atnoSci:

Zap4ata z tytulu realizacji nintejszej umowy nastfpowab b^dzie miesifcznia z ddu, w formie polecenia przelewu. w terminie do 30 dni liczqc od
dnia dostarczenia do siedziby Zamawiaj^cego prawidiowo wystawionej faktury VAT na podstawie protokolu miesigcznego.

Zgodnie z art, 24 ust.11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktCrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekazuje ZamawiaJecemu oSwiadczenie o przynaieZnoIci iub
braku przynaieZnoSci do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze
ztozeniem oSwiadczenia, Wykonawca moZe przedstawid dowody, Ze powi^zania z innym Wykonawc^ nie
prowadz^ do zaklCcenia konkurencjl w post^powaniu o udzielenie zamdwienia.

Uwaga: zbZenie oSwIadczenia wraz z oferty nie powoduje wypetnienia obowl^ku wynikaj^cego

z normy art. 24 ust.11 pzp. OSwiadczenie musi zostad ztozone w ww. teiminie (art. 24 ust.11 pzp).

Wykonawca przekazuje oswiadczenie rdwniez wowczas, jezeii nie nalezy do tej samej grupy

kapitatowej, o ktbrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.
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