
Nr zam6wienia: 1/pn/2019

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie
art. 86 ustS ustawy Prawo zamowlen publicznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowlen publicznych (dalej „pzp"),

Zamawlaj^cy: Narodovvy Fundusz Zdrowia Slqski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,

40-844 Katowice, zamleszcza nast^puj^ce Informacje dotycz^ce przetargu nieogranlczonego

w przedmlocle: -dostawa materlatow blurowych (zamowlenle nr 1/pn/2019).

1) Kwota, jakg Zamawlajqcy zamlerza przeznaczyc na sflnansowanle zamowlenia obj^tego
ninlejszym poSt§powanlem, wynosi 441.738,69 zl brutto.

2) FIrmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyll oferty w termlnle:
Oferta nr 1 - „PRO OFFICE" Spotka z o.o. Al. Korfantego 179B, 40-153 Katowice

3) Cena, termin wykonania zamowlenia, okres gwarancjl I warunki ptatnosci zawarte
w ofertach:

Oferta nr 1 - cena: 324.593,31 zt brutto

W ofercle zaoferowano:

»Termln wykonania zamowlenia: w clqgu 12 mlesi^cy llczqc od dnIa zawarcia umowy. Zarnowlehle
zobowlqzano si? reallzowac dostawami cz?sclowyml. Kazda z dostaw cz?sclowych zostanle
zreallzowana na podstawie konkretnego zamowlenia Zamawlajqcego, zawlerajgcego wykaz
zamawlanego asortymentu. Zobowlqzano si? zreallzowac kazd? dostaw? cz?sclow? w termlnle do
5 dni llcz?c od dnIa ztozenia przez Zamawlajgcego konkretnego zamowlenia.
Zamawlajgcy szacuje llczb? dostaw cz?sclowych w okresle obowl?zywanla umowy na okoto 12
dostaw.

»Okres gwarancjl (I r?kojml za wady): 24 mlesl?ce na warunkach okreslonych w SIWZ, w tym we
wzorze umowy. Bleg okresu gwarancjl I r?kojml za wady llczony b?dzle od dnIa podplsania danego
protokotu odbloru cz?sclowego.

»Warunkl ptatnosci: zaakceptowaho warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

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

iriformacii, o ktdrei mowa w art. 86 ust.5 dzd. przekazuje Zamawiajqcemu o^wiadczenie o przynaletno^ci
tub braku przynaleinoSci do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze
zfoteniem o&wiadczenia, Wykonawca mo2e przedstawid dowody, ie powiqzania z innym Wykonawcq nie
prowadzq do zakfdcenia konkurencji w postqpowaniu
o udzielenie zamdwienia (patrz: SIWZ).
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