Nr zamowienia: 6/pn/2019

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), Zamawiajqcy: Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice, zamieszcza nast^pujqce informacje dotycz^ce przetargu nieograniczonego
w przedmiocie: dostawa zestawow komputerowych - zamowienie nr 6/pn/2019

1) Kwota,jak^ Zamawiajqcy zamlerza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia:
361 188,25 zt brutto.

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

Oferta nr 1*- Cezar Cezary Machnio i Piotr G^bka Sp.z o.o., ul. Wolnosc 8 lok.4, 26-600 Radom;
Oferta nr 2* - Cezar Cezary Machnio i Piotr G?bka Sp. z o.o., ul. Wolnosc 8 lok.4, 26-600 Radom;
Oferta nr 3- FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice;
Oferta nr4 - Bit-Technologies Piotr Tomczyk, Dariusz Biernat, Maciej Permus Sp. J.,
ul. Polomihska 16, 40-585 Katowice;

Oferta nrS - Ematech Trade Sp. z o.o., ul. Obrzezna Potnocna 17, 41-400 Mystowice;
Oferta nr 6- Wasko S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice;

3) Cena, termin wykonania zamowienia, okres gwarancji i warunki ptatnosci zawarte
w ofertach:

Oferta nr 1 - cena; 314 547,90 z\ brutto
Oferta nr 2- cena: 308 115,00 zt brutto
Oferta nr 3- cena: 266 172,00 z\ brutto
Oferta nr 4- cena: 395 076,00 zt brutto
Oferta nr 5- cena: 445 629,00 zt brutto
Oferta nr 6- cena: 429 768,15 zt brutto

Termin wykonania zamowienia: dostarczenie przedmiotu zamowienia w terminie do 40 dni od dnia
zawarcia umowy. Licencje (licencje na oprogramowanie komputerowe) dostarczone w ramach
niniejszego zamowienia zostaj^ udzielone na czas nieokreslony.

Okres gwarancji: 60 miesi^cy. Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru
jakosciowego.

Warunki ptatnosci: zaakceptowano warunki ptatnosci okre^ione 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 przynaleznosci tub braku przynaleznosci do tejsame]grupy kapitaiowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 pzp. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody,
ze powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zakldcenia konkurencji w postgpowaniu
o udzielenie zamdwienia (patrz: SIWZ).

*oferty nr 1 i 2 zostaty ziozone przez tego samego Wykonawc^; zadna z ofert nie zostaia
wycofana
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