
Nrzamowienia: 33/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 zamowieh publicznych

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

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

nieograniczonego w przedmiocie: dostawa kart elektronicznych (zamdwienie

nr33/pn/2017).

1) Kwota, jakg Zamawiaj^cy zamierza prZeznaczyc na sfinansowanie zamdwienia:

300.000,00 zt brutto.

2) Firmy oraz adresy Wykonawcdw, ktdrzy ztozyli oferty w terminie:

Oferta nr 1 - „HADATAP" Sp. z o.o. ul. Bronlstawa Gzecha 59, 04-555 Warszawa

Oferta nr 2 - INTERTRADING SYSTEMS TECHNOLOGY Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie

162A, 02-342 Warszawa

Oferta nr 3 - UNICARD S.A. ul. Laglewnlcka 54, 30-417 Krakow

3) Cena, termin wykonania zamdwienia, okres gwarancji i warunki ptatnosci zawarte w ww.

ofertach:

Nr

oferty
Cena oferty Termin wykonania zamdwienia Okres

gwarancji
Warunki

ptatnosci

1 214.020,00 zf brutto a) pierwsza dostawa cz^sciowa obejmuj^ca
10.000 sztuk kart elektronicznych zostanle
wykonana w terminie do 10 dni liczgc od dnia
zawarcia umowy;
b) pozostata cz^sc kart zostanie dostarczona
w terminie do 80 dni liczqc od dnia zawarcia
umowy, jednorazowo lub dostawami
cz§sciowymi.

24 miesiqce
licz^c od dnia
podpisania
danego
protokotu
odbioru

zaakceptowano
warunki

ptatnosci
okreslone

we

wzorze umowy

2 238.620,00 zt brutto a) pierwsza dostawa cz^sciowa obejmujqca
10.000 sztuk kart elektronicznych zOstanie
wykonana w terminie do 10 dni iiczqc od dnia
zawarcia umowy;
b) pozostata cz^sc kart zostanie dostarczona
w terminie do 80 dni iiczqc od dnia zawarcia
umowy, jednorazowo lub dostawami
cz^sciowymi.

j.W. j.W.

3 366.540,00 zt brutto a) pierwsza dostawa cz^sciowa obejmujqca
10.000 sztuk kart elektronicznych zostanie
wykonana w terminie do 30 dni liczqc od dnia
zawarcia umowy;
b) pozostata cz?sc kart zostanie dostarczona
w terminie do 80 dni liczqc od dnia zawarcia
umowy, jednorazowo lub dostawami
cz^sciowymi.

j.w. j.W.

Zgodnie z art. 24 ust.11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszcZenia na stronie
internetowej informacji, o MdreJ mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekazuje Zamawiajqcemu

k
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oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej same] grupy kapitatowej,
o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze ziozeniem oswiadczenia, Wykonawca
maze przedstawic dowody, ze powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zaklocenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia (patrz: SIWZ).

 &' upowazni
Skskiego Od-

NarodoNtvgT?m'i-dij

DS.

iktora

w/a w Katowicach

Ewa Kabza

o

KIEROWNIK
Dziahl tnv'csiycii ̂  Zamowief, Publicznych

cVi<?7^ V-niewodzkiego
Narodovjc w Katowicach

Tonkas M^ski


