
Nr zamowienia: 4/pn/2019

Informacja zamieszczana na stronie internetowej 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 Sl^ski Oddziat Wojewodzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, zamieszoza nast^pujgce informacje dotycz^ce przetargu

nieograniczonego w przedmiocie: Najem 21 matych urzqdzeh wielofunkcyjnych

oraz 7 duzych urzqdzeh wielofunkcyjnych, w tym opieka serwisowo-materiatowa

na zasadach odptatnosci za wykonane kopie - zamowienie nr 4/pn/2019

1) Kwota, jakq Zamawiajqcy zamjerza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia:
363 017,28 zt brutto.

2) Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyii oferty w terminie:

Oferta nr 1 - Raven Inmedia Sp. z o.o. Sp. K., ul. Marszalkowska 58, 00-545 Warszawa;

Oferta nr 2 - Peritus Przemystaw Foks, ul. Fabryczna 25, Hucisko, 26-220 Stqporkow;

Oferta nr 3 - Janina Szczygiet COPY CENTRE, ul. Halicka 10/11. 31-036 Krakow;

Oferta nr 4 zostata wycofana przed uptywem terminu sktadania ofert;

Oferta nr 5 -Xermag Macek Przemystaw, ul. Dworska 15E, 41-219 Sosnowlec;

Oferta nr 6 - Polso II Sp. z o.o., Al. Korfantego 83, 40-161 Katowice;

3) Cena, termin wykonania zamowienia, okres gwarancji i warunki pfatnosci zawarte
w ofertach:

I

Oferta nr 1 - cena: 246 960,19 zt brutto

Oferta nr 2 - cena: 356 955,84 zt brutto

Oferta nr 3 - cena: 423 375,84 zt brutto

Oferta nr 4 zostata wycofana przed uptywem terminu sktadania ofert;

Oferta nr 5 - cena: 174 262,46 zt brutto

Oferta nr 6 - cena: 213 818,08 zt brutto

Termin wykonania zamowienia: Dostawa, instalacja i uruchomienie urz^dzeh w ci^gu 30 dni
Wczqc od dnia zawarcia umowy. Uruchomienie kazdego z urz^dzeh zostanie potwierdzone
protokotem uruchomienia. Najem urzgdzeh, w tym opieka serwisowo-materiatowa: w ci^gu
24 miesi^cy liczqc od dnia podpisania ostatniego protokotu uruchomienia.
Okres gwarancji: nie dptyczy.

Warunki ptatnosci: zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.



Nrzamowienia: 4/pn/2019

Zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp, Wykpnawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o Morej mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekazuje ZamawiaMcemu
oswiadczenie o przynaleznosci tub braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitatowej,.
a ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca
mote przedstawic dowody, ze powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zakfocenia
kdnkurencji w postqpowaniu o udzielenie zamowienia (patrz'/SiWZ).
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