Nr zambwienia: 3/pn/2019

Informacja zamieszczana na stronie ihterhetowej na podstawie

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

Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sll^ski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice, zamieszcza nast^pujqce informacje dotycz^ce przetargu nieograniczonego
w

przedmiocie:

zakup

(dostawa)

paiiw

piynnych

przy

uzyciu

kart

paiiwowych

(zamowienie nr 3/pn/2019).

1) Kwota, jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamdwienia obj^tego
niniejszym pOst^powaniem, Wynosi 170.500,00 z\ brutto.
2) Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyii oferty w terminie:
Oferta nr 1 - FLOTEX POLSKA 1! Spdika z ograniczOnq odpowiedziainosciq Sp. K.
ul. Przemystowa 5, 35-105 Rzeszow
Oferta nr 2 - Polski Koncern Naftowy ORLEN Spotka Akcyjna ui. Chemikow 7, 09-411 Ptock

3) Cena, termin wykonania zamowienia, okres gwarancji i warunki ptatnosci zawarte
wofertach:

Oferta nr 1 - cena: 167.431,00 zf brutto'
Oferta nr 2- cena: 169.647,50 zf brutto
W ofercie zaoferowano:

»Termin wykonania zamowienia: w okresie od dnia 20.05.2019 r. do dnia 20.05.2020 r.,

z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po dniu 20.05.2019 r., b^dzie ona
reaiizowana w okresie 12 miesi^cy iiczqc od dnia jej zawarcia. W terminie do 10 dni roboczych
iiczqc od dnia zfozenia zamowienia na karty przez Zamawiaj^cegO, Wykonawca winien wydac
Zamawiaj^cemu karty paiiwowe w liczbie okreslonej w SIWZ. Dupiikat karty zagubionej,

skradzionej, zniszczonej, wymagajqcej zmiany danych etc. Wykonawca winien

wydac

Zamawiaj^cemu w ci^gu 15 dni licz^c od dnia zgfoszenia takiej potrzeby przez Zamawiaj^cego.
»Okres gwarancji (i r^kojmi za wady): nie dotyczy
»Warunki ptatnosci: zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.
Zgodnie z art. 24 ust.11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowei

informacii. a ktoreimowa wart. 86 ust.5 dzd. przekazuje Zarhawiajqceiilu o&wiadczenie o przynaleZno^ci
lub braku przynaleZnoSci do tejsame]grupy kapitaiowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze
zioZeniem oiwiadczenla, Wykonawca mote przedstawld dowody, ze powlqzania z Innym Wykonawcq nie
prowadzq do zaMdcenia konkurencji w postgpowaniu
o udzieienie zarndwienia (patrz: SIWZ).
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