
Nrsprawy: WAG-II.261.11.2020
Nr pisma: WAG-II.W.43335.AB.2020

Nrzam6wienia: 1/pn/2020

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 zamowlen 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 przedmiocle; Dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dia Slqskiego OW NFZ

(zamowienie nr 1/pn/2020).

1) Kwota, jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia obj^tego

niniejszym post^powaniem, wynosi; 136 505,4fibrutto.

2) Firmy oraz adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie, a takze cena, termin
wykonania zamowienia, okres gwarancji i warunki ptatnosci zawarte w ofertach:

Numer Nazwa/firma

oraz adres

Cena oferty

brutto

Wykonanie

przedmiotu

zamowienia

Wykonanie

przedmiotu

zamowienia

z uzyciem z uzyciem

surowcow wtdrnych surowcow wtornych

A. Koperty z logo B. Papier firmowy

NFZ

Termin

wykonania,

okres

gwarancji

oraz warunki

ptatnosci.

Hurtowa Sprzedaz Kopert

Druki Art. Papiernicze

Kujbida Leszek

Przyprostynia, ul. Prandoty 41

64-360 Zb^szyn

127 419,39 zt

brutto

Zgodnie

zSIWZ

ARM RELEX

Bogustaw Bonecki

Nowa Iwiczna

ul. Zimowa 27B/34

05-500 Piaseczno

134 685,00 z\

brutto

Zgodnie

zSIWZ

PARTNER WBIURZE

Sp. z 0.0.

ul. Ogrodowa 5

41-803 Zabrze

143 939,52 zt

brutto

Zgodnie

zSIWZ

OkreSlone w SIWZ:

1. Termin wykonania zamdwienia: zamowienie zostanle zreallzowane w dwoch cz^sclach:

a) pierwsza dostawa zostanle zreallzowana w cictgu 21 dni licz^c od dnIa zawarcta umowy;

b) druga dostawa zostanle zreallzowana w clc(gu 21 dnI llcz^c od dnIa ztozenia zambwienia.

Zamowienie zostanle ztozone w ciqgu 12 mlesl^cy llcz^c od dnia zawarcia umowy, nie pozniej

jednak niz w 21 dniu przed uptywem ww. 12 mlesi^cznego terminu.

2. Warunki ptatnoSci: zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.
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3. Okres gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu zamowienia: 24 miesi^ce. Bieg okresu gwarancji
oraz r^kojmi za wady liczony b^dzie od dnia podpisania protokotu odbioru.

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 Zamawiaj^cemu

oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze ziozeriiem oswiadczenia, Wykonawca moze

przedstawic dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym Wykonawca nie

prowadz^ do zakiocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia (patrz SIWZ).
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