
Nr zamowienia: 19/c/2017

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, zamieszcza nast^pujgce informacje dotycz^ce zapytania o cen? w przedmiocie

dostawy materiatow eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek:

Kwota, jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia wynosi 90 943,53

zt brutto.

Firmy oraz adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie sktadania ofert, a takze ceny,

terminy wykonania, okresy gwarancji i warunki ptatnosci zawarte w ofertach:

Numer Nazwa/firma oraz adres

oferty
PW Multikom Adam Papierski

1  ul. Fabryczna 15
85-741 Bydgoszcz
Pro Office Sp. z o.o.

2  Al. Korfantego 179B
40-153 Katowice
Poise II Sp. Z 0.0.

3  Al. Korfantego 83
40-161 Katowice

Cena oferty brutto

79 613,45 zt

60 512,31 zt

96 099,90 zt

Okreslone w SIWZ:

-Termin wykonania zamowienia: do 31 grudnia 2017 r. w dwocli dostawach: pierwsza w ci^gu 14 dni od zawarcia umowy,
druga w ci^gu 14 dni od ztozenia zamowienia przez zamawiajqcego.

-Warunki ptatnosci: do 30 dni licz^c od dnia dostarczenia przez Wykonawc^ do siedziby Zamawiaj^cego prawidtowo
wystawionej faktury.

-Okres gwarancji: 24 miesi^ce.

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 Zamawiaj^cemu
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 Wykonawca nie prowadz^ do zaktocenia konkurencji
w post^powaniu 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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