
Nr sprawy: WAG-11.261.76.2020
Nr pisma: WAG-II.W.191308.AB.2020

Nrzamdwienia: 19/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"),
Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,

40-844 Katowice, zamieszcza nast^puj^ce informacje dotycz^ce przetargu nieograniczonego
w przedmiocie: Najem dtugotermfnowy pojazdow;

- samochod typu BUS (1 szt.)

- samochod osobowy (1 szt.) (zamowienle nr 19/pn/2020).

1) Kwota, jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia obj^tego
niniejszym post^powaniem, wynosi 328 380,48 z\ 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

Naleznosc 2 tytulu
zwrotu oplaty za 1 km
niewykorzysGinego

limitu km..

1 EXPRESS Sp. 2 o.o. sp. k.
ul. Rzemieslnicza 26

30-403 Krakow

317 390,24 zl brutto
0,20 2I

2 BANASIK PIOTR AUTO-BANASIK

ul. Giyfitow 4
43-600 Jaworzno

247 340,00 zi brutto 0,06 zl

Jeresa

3) W ofertach zaoferowano:

Termin wykonania zamowienia: w okresie 48 miesl^cy licz^c od dnia przekazania pojazdow.

Przekazanie pojazdow winno odbyc si^ w terminie do 3 miesi^cy od dnia zawarcia umowy.

4) Okres gwarancii i rekoimi za wadv przedmiotu zamowienia:

Nie dotyczy.

5) Warunki platnosci we wszvstklch ofertach:

Zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

Zgodnie z art. 24 ust.11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacii. o ktorei mowa w art. 86 ust.5 pzp. przekazuje Zamawiajqcemu
oswiadczenie o "przynaieznosci iub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitabwej, o ktdrej
mowa/w art. 24 ust.1 pkt 23 pzp. Wraz ze ziozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic

i|^ty bqdz informacje potwierdzaj^ce, ze powiqzania z innym Wykonawc^ nie prowadzq
klocenia konkurencji w postf powaniu o udzielenie zampv)4eniai<pati!ScSMZ).
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