
Nrzam6wienia: 12/pn/2020

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 6l^ski Oddziai Wojewodzki ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice, zamieszcza nast^pujqce informacje dotycz^ce przetargu nieogranlczonego

w  pr^edmiocie: DOSTAWA ZESTAWOW KOMPUTEROWYCH, DRUKAREK ORAZ

KOMPUTEROW PRZENOSNYCH WRAZ Z OSPRZ^TEM fPakiet I - dostawa zestawow

komputerowych oraz drukarek, Pakiet II - dostawa komputerow przenosnych wraz z osprz^tem).

1) Kwota, \^k^ Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia (zamowienie

nr 12/pn/2020): 630.000,00 z\ brutto, tj. pakiet I: 195.000,00 z\ brutto; pakiet II: 435.000,00 z\

brutto

2) Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyii oferty w terminie, a takze cena, termin

wykonania zamowienia i warunki ptatnosci zawarte w ofertach:

Cena ofertv:

Nr oferty

Nazwa/firma

oraz adres/siedziba

Wykonawcy

Cena oferty - pakiet 1 Cena oferty - pakiet li

Oferta nr 1

F.H.U. „HORYZONT"

Krzysztof Lech

ul. 11 Listopada 21

38-300 Gorlice

158 055,00 zl brutto

Oferta.nr2

Perceptron Sp. z o. o.

ul. Krolewska 65A/1

30-081 Krakow

247 053,27 zf brutto 431 830,92 zl brutto

Oferta nr 3

SUNTAR Sp. z 0. 0.

ul. Boya Zeleriskiego 5b
33-100 Tarnow

214 881,00 zt brutto 342 714,90 z\ brutto

Termin wykonania zamowienia (dotyczy Pakietu I oraz Pakietu II);
W kazdej z ww. ofert zaoferowano termin wykonania zamowienia: do 40 dni od dnia zawarcia

umowy.

Licencje (iicencje na oprogramowanie komputerowe) dostarczone w ramach niniejszego
zamowienia zostan^ udzielone na czas nieokreslony.

Okres rekoimi za wadv przedmiotu zamowienia:

W kazdej z ww. ofert zaakceptowano okres r^kojmi za wady oraz gwarancji okreslony we wzorze
umowy (48-miesi^czna gwarancja oraz r^kojmia za wady na komputery stacjonarne wraz
z monitorami oraz 36-miesi^czna gwarancja oraz r^kojmia za wady na drukarki - dot. Pakietu I /

36-miesi^czna gwarancja oraz r^kojmia za wady na komputery przenosne wraz z monitorami
- dot. Pakietu II).

Warunki ptatnosci fdotvczv Pakietu 1 oraz Pakietu W):

owano warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.W/kazdej z ww. ofert zaaj^cep^



Nr zam6wienia: 12/pn/2020

Zgodnie z art. 24 ust 11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stroiiie internetowei informacii.
o ktdrei mows w art. 86 ustS dzd. przekazuje Zamawiaj^cemu oswiadczenie o przynalezno^ci lub braku

przynaleznosci do tej\ samej grupy kapitafowej, o ktdrej mowa w "s^.. 1. pkt 23 pzp. Wraz ze zfozeniem
oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawid dowody, ze powi^zariia-^jfi^^.Wyf<onajv_di^^ do zakiocenia
konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia (patrz: SIWZ). ZASTi^PC: a D/5^':KTi'>i< A
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