
Nr zamowienia: 26/pn/2017

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

(w skrocie: pzp), Zamawiajqcy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewodzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, zamieszcza nast^pujqce informacje dotycz^ce przetargu

nieograniczonego w przedmiocie; ustuga serwisowania 53 urz^dzeh wielofunkcyjnych

Kyocera (zamowienie nr 26/pn/2017).

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

niniejszym post^powaniem (zamCwienie nr 26/pn/2017): 103.452,05 zt brutto.

2) Firmy Oraz adresy Wykonawcow, ktoi^y ztozyli oferty w terminie:

Oferta nr 1 - PRINTNONSTOP Sp. z o.o. Sp.k. ul. Zawieprzycka 8L, 20-228 Lublin

Oferta nr 2 - Jerzy Wawryszczuk KC CONSULTING ul. Pi^tkowska 116B/1, 60-649 Poznah

Oferta nr 3 - POLSO II Sp. z o.o. Al. Korfantego 83, 40-161 Katowice

3) Cena, termin wykonania zamdwienia, okres gwarancji i warunki ptatnosci zawarte

w ofertach:

Oferta nr 1 - cena: 74.545,38 z\ brutto

Oferta nr 2 - cena: 79.165,26 zt brutto

Oferta nr 3 - cena: 86.980,68 zt brutto

W kazdei z ww. ofert zaoferowano:

»Termin wykonania zamowienia: swiadczenie ustugi b^d^cej przedmiotem niniejszego
zamowienia w okfesie 12 miesi^cy licz^c od dnia zawarcia umowy.

»Okres gwarancji: 12-miesi?czna gwarancja na dostarczone i wymienione przez Wykonawc?
cz^sci zamienne (w tym rowniez w zakresie terminala Printoscope) oraz materiaty

eksploatacyjne do serwisowanych urz^dzeh (z wyt^czeniem tych materiatow
eksploatacyjnych, ktore ulegn^ wczesniejszemu naturalnemu zuzyciu w toku eksploatacji
urz^dzeh) licz^c od dnia dokonania ich wymiany.

»Warunki ptatnosci: zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

Ponadto, podczas otwarcia odczytano:

»Oferowany czas reakcji na zgtoszon^ przez Zamawiaj^cego nieprawidtowosc w dziataniu
ktoregokolwiek z serwisowanych urzqdzeh (czas przyst^pienia do usuhi^cia
nieprawidtowosci) licz^c od chwili otrzymania zgtoszenia:

Oferta nr 1 - w ci^gu 3 godzin roboczych.

Oferta nr 2 - w ci^gu 2 godzin roboczych.
Oferta nr 3 - w ci^gu 2 godzin roboczych.

»Oferowany czas dostarczenia i wymiany materiatow eksploatacyjnych do kazdego
z serwisowanych urz^dzeh licz^c od chwili otrzymania zgtoszenia:

Oferta nr 1 - w ci^gu 2 godzin roboczych.

Oferta nr 2 - w ci^gu 2 godzin roboczych.
Oferta nr 3 - w ci^gu 2 godzin roboczych.
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Nrzamowienia: 26/pn/2017

Zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp, Wykonawca, w terrninie 3 dni od zamieszczenia tia stronie
internetowej informacji, o ktorej rnowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekazuje Zamawiajqcemu
oswiadczenie o przynaleznosci tub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitafowej,
a ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze ztoteniem oswiadczenia, Wykonawca
moze przedstawic dowody, ze powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zaktocenia

konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia (patrZ: SfWZ).
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