
Nrsprawy: WAG-II.261,19.2020 .
Nr pisma: WAG-ILW.54272.AB.2020

Nr zam6wienla: 2/pn/2020

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 zamowieh publicznych (dalej „pzp"),
Zamawlajqcy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice, zamieszcza nast^puj^ce informacje dotycz^ce przetargu nieograniczpnego
w przedmiocie; Zakup (dostawa) paliw pfynnych przy uzyciu kart paliwowych (zamowienie
nr 2/pn/2020).

1) Kwota, jakq Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanle zamowienie objptego
niniejszym postppowaniem, wynosi: 165.000,00 zt brutto.

2) Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty w terminie, a takze cena, termin
wykonania zamowienia i warunki ptatnosci zawarte w ofertach:

Numer

oferty

Nazwa/firma

oraz adres/siedziba

Wykonawcy
Cena oferty

1 FLOTEX POLSKA 11

SpPika z ogranlczon^ odpowiedzialnoSci^ Sp. K.

ul. Przemysiowa 5

35-105 RzeszPw

162.195,00 zt

brutto

2 LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

ul. Elbl^ska 135

80-718 Gdahsk

161.040,00 zl

brutto

3 Polski Koncern Naftowy ORLEN

SpPtka Akcyjna

ul. ChemikPw 7

09-411 Rock

162.525,00 zt

brutto

W kazdei z ofert zaoferowano:

1. Termin wykonania zamowienia: w okresie od dnia 21.05.2020 r. do dnia 21.05.2021 r.,

z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po dniu 21.05.2020 r., bpdzie
ona realizowana w okresie 12 miesipcy licz^c od dnia jej zawarcia.

»W terminie do 10 dni roboczych iicz^c od dnia ziozenia zamowienia na karty przez

Zamawiaj^cego, Wykpnawca winien wydac Zamawiaj^cemu nieodptatriie karty paliwowe

w liczbie okreslonej w SIWZ.
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»DupIikat karty zagubionej, skradzionej, zniszczonej, wymagajqcej zmiany danych etc.

Wykonawca winien wydac Zamawiaj^cemu w ciqgu 15 dni licz^c 6d dnia zgtoszenia takiej
potrzeby przezZamawiaj^cego.

2. Okres gwarancji: nie dotyczy.

3. Warunki pfatnosci: zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

Zgodnie z art. 24 ust.11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamleszczenia na stronle

Internetowej Informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekazuje Zamawiajqcemu
oswiadczenie o przynaleznosci iub braku przynaieznosci do tej same] grupy kapitabwej, o ktorej
mbwa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze ztozenlem oswiadczenia, Wykonawca moze
przedstawlc dokumenty b^d± informacje potwierdzajqce, ze powlqzania z innym Wykonawca nie
prowadz^ do zaktocenia konkurencji w postfpowaniu o udzielenie zamowienia (patrz SIWZ).
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