Nrzambwienia: 8/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 zarnowien publicznych (dalej „pzp"),

Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia 6l^ski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice, zamieszcza nast^puj^ce informacje dotycz^ce przetargu niecgraniczonego
w przedmiocie dostawy paliw ptynnych:
Kwota, jakq Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia wynosi 170 970,00
zt brutto.

Firmy craz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie sktadania ofert, a takze ceny,
terminy wykonania, okresy gwarancji i warunki ptatnosci zawarte w ofertach:

Numer

Termin wykonania, okres gwarancji

Nazwa/firma oraz adres

oferty

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
1

2

Cena oferty brutto

oraz warunki piatnosci

Zgodnie z SIWZ (j.n.)

168 832,88 zl

Zgodnie z SIWZ(jn.)

168 234,48 zt

Zgodnie z SIWZ (j.n.)

170 970,00 zt

ul. Chemlkdw 7
09-411 Ptock

Flotex Polska II Sp. z o.o.
Sp. K.
ul. Przemysiowa 5
35-105 Rz0sz6w

Circle K Polska Sp. z o.o.
3

ul. Putawska 86
02-603 Warszawa

-Termin wykonania zam6wienia: od dnia 19.05.2017 r. do dnia 19.05.2018 r., z zastrzezeniem, iz w przypadku,
gdy umowa zostanie zawaita po dniu 19.05.2017 r., b^dzie ona reaiizowana w okresie 12 miesi^cy iiczqc
od dnia jej zawarcia.
-Warunki piatnosci: Ptatnosci z tytuhi realizacji przedmiotu umowy b^dq nast^powaly w formie poiecenia
przeiewu
na podstawie zbiorczej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ci^gu 14 dni iiczqc
od daty wystawienia faktury, przy czym Wykonawca obowiqzany jest dostarczyc faktury do siedziby

Zamawiajqcego nie pozniej niz na 10 dni przed uptywem terminu ptatnosci. W przypadku niezachowania przez
Wykonawcy terminu dostarczenia faktury, zaplata faktury przez Zamawiaj^cego nastqpi w ci^gu 7 dni iiczqc
od dnia wpiywu faktury do siedziby Zamawiajqcego.
-Okres gwarancji: nie dotyczy.

Zgodnie z art. 24 ust.11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekazuje Zamawiajqcemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej same] grupy kapitatowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze

przedstawic dowody, ze powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zaktocenia konkurencji
w postQpowaniu o udzielenie zamowienia.
Uwaga: wykonawca przekazuje oswiadczenie rowniez, jezeli nie nalezy do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.
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