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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 zamowien publicznych (dalej „pzp"),
Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice, zamleszcza nast^puj^ce Informacje dotycz^ce przetargu nleogranlczonego
w przedmlocle: Dostawa przetqcznikow sieciowych.

1) Kwota, jakq Zamawlajqcy zamlerza przeznaczyc na sflnansowanle zamowlenia (zamowlenle
nr 24/pn/2019): 40 998,51 z\ brutto.

2) FIrmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyll oferty w termlnle:

Oferta nr 1

SafePlus Sp. z o.o.

ul. Jedndsci Narodowej 84/3

50-251 Wroctaw

Oferta nr 2

Bit-Technologies Piotr Tomczyk, Dariusz Biernat, Maciej Permus Sp. J.

ul. Potomihska 16

40^585 Katowice

Oferta nr 3

MBBM Poland Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Chorzowska 108

40-101 Katowice

Oferta nr 4

Wasko S.A.

ul. Berbeckiego 6

44-100 Gllwice

3) Cena, termin wykonania zamowlenia, okres gwarancjl I warunkl ptatnosci zawarte w ofertach.

Cena ofertv

Oferta nr 1 - cena oferty: 31 411,14 z\ brutto

Oferta nr 2 - cena oferty: 25 419,18 zt brutto

Oferta nr 3 - cena oferty: 39 975,00 zt brutto

Oferta nr 4 - cena oferty: 36 946,74 zt brutto.

Termin wykonania zamowlenia:

W kazdej z ww. ofert zaakceptowano termin wykonania zamowlenia okreslony we wzorze umowy.
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Okres qwarancii i rekoimi za wadv przedmiotu zamowienia:

W kazdej z ww. ofert zaakceptowano okres gwarancji i r^kojmi za wady okreslony we wzorze
umowy (48 miesi^cy Ncz^c od dnia podpisania protokofu dpstawy).

Waronki utatnosci

W kazdej z ww. ofert zaakceptowano warunki ptatnosci okreslonp we wzorze umowy.

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

o ktdrei mowa w art. 86 ust.5, ozo. przekazuje Zamawiajqcemu pswiadczenie o przynaieznosci. tub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitafowej, o ktorsj mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze ztpzeniem
oswiadczenia, Wykonawca mozP przedstawic dowody, ze ppwipzania z innytfi Wykpnawcp ni^j^fgwadzp do zaktocenia
konkurencji w postppowaniu o udzielenie zamowienia (patrz: SiWZ). ZSl^skiego Odteatu ^atowicacb
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