
Nr zamowienia; 24/pn/2019

Informacja zamieszczana na stronie intemetowej 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 (daiej „pzp"),
Zamawiajqcy: Narodowy Fundusz Zdrowia Si^ski Oddzlat Wojewodzkl ui. Kossutha 13,
40-844 Katowice, zamieszcza nast^pujgce informacje dotycz^ce przetargu nieograniczonego
w przedmiocie: dostawa komputerqw przenosnych wraz z osprzqtem.

1) Kwota, jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia (zamowienie
nr 24/pn/2019): 105 792, 89 zt brutto.

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

Oferta nr 1

Cezar Cezary Machnio i Piotr G^bka Sp. z o.o.
ui. Wdlnosc 8 lok. 4

26-600 Radom

Oferta nr 2

Bit-Technologies Piotr Tomczyki Dariusz Biernat, Maciej Permus Sp. J., ui. Potominska 16,
40-585 Katowice

3) Cena, termin wykonania zamowienia, okres gwarancji i warunki platnosci zawarte w ofertach.

Cena ofertv

Oferta nr 1 - cena oferty: 113 190,75 zf brutto.
Oferta nr 2 - cena oferty: 101 925,18 zt brutto.

Termin wykonania zamowienia:

W kazdej z ww. ofert zaakceptowano termin wykonania zamowienia okreslony we wzorze umowy.

Okres rekoimi za wadv orzedmiotu zamowienia:
W kazdej z ww. ofert zaakceptowano okres r^kojmi za wady oraz gwarancji okreslony we wzorze
umowy (36 miesi^cy licz^c od dnia podpisania protokotu odbioru jakosciowego).

Warunki olatnosci

W kazdej z ww. ofert zaakceptowano warunki platnosci okreslone we wzorze umowy.

Zgodnle z art. 24 ust.11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowei informacii.
o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekazuje Zamawiajqcemu oswiadczenie o przynaleznosci tub braku
przynaleznosci do tej same] grupy kapitahwej, a ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze ziozeniem
oswiadczenia, Wykonawca mote przedstawic dowody, ze powiqzania z innym Wykonawc^ nie prowadzq do zaktocenia
konkurencjl w pqstgpowaniu o udzielenle zamowienia (patrz: SiWZ).
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