
Nrzambwiertia: 13/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 skrdcie: pzp), Zamawiajqcy: Narodowy Fundusz Zdrowia 6lqski Oddziat Wojewodzki

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

nieograniczonego w przedmiocie: rozbudowa urz^dzeh sieclowych xWDM (zamdwienie

nr13/pn/2017).

1) Kwota, jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia obj^tego

niniejszym post^powaniem (zamdwienie nr 13/pn/2017): 130.000,00 zt brutto.

2) Firmy oraz adresy Wykonawcdw, ktdrzy ztozyli oferty w terminie:

Oferta nr 1 - FCA Sp. z o.o. ul. Grabska 11, 32-005 Niepdomlce

Oferta nr 2 - Kamsoft S.A. ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice

Oferta nr 3 - Solidex S.A. ul. J. Lea 124, 30-133 Krakow

3) Cena, termln wykonania zamdwienia, okres gwarancji i warunki platnosci zawarte

w ofertach:

Oferta nr 1 - cena: 192.404,03 zl brutto

Oferta nr 2 - cena: 139.382,37 zl brutto

Oferta nr 3 - cena: 135.746,49 zl brutto

W ka2dei z ww. ofert zaoferowano:

Termin wykonania zamdwienia: wykonanie zamdwienia (dostawa wraz z instalacj^
i uruchomieniem) w terminie do 45 dni licz^c od dnia zawarcia umowy.

Okres gwarancji: 12- miesi^cy na warunkach okredlonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy.

Warunki ptatnosci: zaakceptowano warunki platnosci okresione we wzorze umowy.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekazuje Zamawiajqcemu oSwiadczenie

0 przynaleinoSci lab braku przynaleino^ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.

1 pkt 23 pzp. Wraz ze zioZeniem oSwiadczenia, Wykonawca moZe przedstawid dowody,

Ze powi^zania z innym Wykonawca nie prowadz^ do zakidcenia konkurencji w postfpowaniu

o udzielenie zamdwienia (patrz: SIWZ).
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