
Nrzambwienia: 19/us/2018

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

Zamawiaj^cy:

Narodowy Fundusz Zdrowja Sl^ski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice,

zamieszoza nast^pujqce informacje dotyczqce post^powania o udzielenie zamowlenia publlcznego

- ustuga spoteczna w przedmiocie: 8W|ADCZENIE USLUG PQCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM

I ZAGRANICZNYM.

I. Kwota, jakq Zamawiajgcy zamierza ppzeznaczyd na sfinansowanie zamowlenia w danym

pakiecie (zamowienie nr 19/us/2018), wynosi:

pakiet I: 2 520 000,00 zt brutto; pakiet II: 6 600,00 zt brutto; pakiet III: 58 000,00 zt brutto.

II. FIrmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyll oferty w termlnle:

Ztozono 1 oferte:

Oferta nr 1

Poczta Polska S.A.

ul. Rodzlny HIszpahsklch 8

00-940 Warszawa

III. Cena, termin wykonania zamowlenia, warunki ptatnosci zawarte w ofertach:

Cena ofertv:

Pakiet I

Cena oferty: 2 520 036,75 zt brutto.

Pakiet II

Cena oferty: 6 556,95 zt brutto.

Pakiet III

Cena oferty: 57 460,50 zt brutto.

Termin wvkonania zamowlenia -w kazdvm z pakietow zaoferowano:

swiadczenle ustug w okresle od 13.02.2019 r. do 13.02.2020 r., przy uwzgl^dnlenlu mozllwosci

wydtuzenia terminu reallzacjl zamowlenia, o ktorym mowa we wzorze umowy. Plerwszym dniem

reallzacjl umowy b^dzle 13.02.2019 r. albo termin:

- pozniejszy wskazany przez Zamawlajqcego w sytuacjl, gdyby umowa w wyniku udzlelenia

ninlejszego zamowlenia w danym pakiecie zostata zawarta pozniej niz 13.02.2019 r.,

- wczesnlejszy, wskazany przez Zamawlaj^cego w sytuacjl, gdyby zawarcle umowy w termlnle
"wczesnlejszym byto mozllwe a spowodowane bytoby wczesnlejszym nIz planowano
wykorzystanlem srodkow finansowych z tytutu reallzacjl obecnie obowlgzuj^cej umowy lub umow.



Nrzam6wienia: 19/us/2018

Warunki ptatnosci:

zaakceptowano warunki ptatho§ci okreslone we wzorze umowy na dany pakiet.

Wykonawca w termlnie 3 dni od dnia zamleszczenla na stronie internetowej niniejszej informacjl,

przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenle d przynaleznoscl lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapltatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamdwieh publlcznych.

Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykohawca moze przedstawlc dowody, ze powlqzania z innym

Wykonawcg nie prowadzq do zaktocenia konkurencji w post?powanlu o udzlelenle zamowienia.

Z unowaiai
Slider

Narodo'"'"!?"'

DS. EKON-^'i

podpis Zai

yrektora
r/ojew6dzkiego

w Katowicacn
KTORA
;^msowych

Dziatu !nwesfy§U Z^ir^6^iefi Publicznych6l^kiego]od;^j^>'bjew6^
Narodowego J

1 yvojcwuu^Aj.v^*-'

S&)wia w Kfltowicach


