Nr sprawy: WAG-11.261.84.2020
Nr pisma: WAG-II.W.11875.AB.2021

Nrzam6wienia: 21/us/2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie
art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamowien publicznych
Zamawiaj^cy:
Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice,
zamieszcza nast^pujqce informacje dotycz^ce post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

- usiuga spoteczna w przedmiocie: SwiADCZENIE UStUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYWI
IZAGRANICZNYM.

I. Kwota, jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia w danym
pakiecie (zamowienie nr 21/us/2020), wynosi:
pakiet I; 2 960 000,00 z\ brutto; pakiet II: 10 000,00 z\ brutto.
II. Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie, a takze cena, termin
wykonania zamowienia I warunki pfatnosci zawarte w ofertach:

Numer

Nazwa/firma

Cena oferty

Cena oferty

oferty

oraz adres/siedziba

PAKIET I

PAKIET II

2 950 988,80 z\ brutto

9 156,50 zt brutto

Wykonawcy

Poczta Polska S.A.

ul. Rodzlny Hiszpahskich 8

1

00-940 Warszawa

Termin wvkonania zamowienia - w kazdvm z pakletow zaoferowano:

swiadczenie usiug b^dzie odbywato si^ w okresie od 15.02.2021 r. do 15.02.2022 r., przy
uwzgl^dnieniu mozliwosci wydtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa we wzorze
umowy na dany pakiet. Pienwszym dniem realizacji umowy b^dzie 15.02.2021 r. albo termin:
- pozniejszy wskazany przez Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia
niniejszego zamowienia w danym pakiecie zostata zawarta pozniej niz 15.02.2021 r,

- wczesniejszy, wskazany przez Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby zawarcie umowy w terminie
wczesniejszym byto mozliwe a spowodowane bytoby wczesnlejszym niz planowano
wykorzystaniem srodkow finansowych z tytutu realizacji obecnie obowi^zujqcej umowy lub umow.
Warunki platnosci:

zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy na dany pakiet.
Wykonawca w terminie 3 dnl od dnia zamleszczenia na stronie Internetowej niniejszej
Informacji, przekazuje Zamawiaj^cemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznoSci

do tej samej grupy kapitaiowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowleri
publicznych. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody,
ze powi^ania zf^ARi^^WyWdhawc^ nie prowadza do zaWocenia konkurencji w post^powaniu
i_. _ I
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