
Nr sprawy: WAG-ll.26t3f2020
Nr pisma: WAG-II.W.S5^y ,.AB.2020

Nr zam6wienia: 8/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 (daiej „pzp"),

Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,

40-844 Katowice, zamieszcza nast^puj^ce informacje dotycz^ce przetargu nieograniczpnego

w przedmiocie: dostawa materiatow blurowych (zamowienie nr 8/pn/2020).

1) Kwota, jak^ Zamawiaj^cy zanriierza przeznaczyc na sflnansowanie zamowienia objptego

niniejszym post^powaniem, wynosi 122 333,34 zt brutto.

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

wykonania zamowienia i warunki ptatnosci zawarte w ofertach:

Numer Nazwa/firma

' oferty ora2 adres/siedziba Cena oferty
Wykonawcy

PRO OFFICE

1 Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^

Al. Korfantego 179B 86 615,37 zl brutto

40-153 Katowice

LUKA Sp. z o.o.
2

ul. Siemianowicka 7D 90 303,28 zl brutto

40-301 Katowice

W ofertach zaoferowano:

»Termin wykonania zamowienia: w ciqgu 12 miesipcy licz^c od dnia zawarcia umowy.

Zamowienie zobowiqzano sip-realizowac dostawami cz^sciowymi. Kazda z dostaw cz^sciowych

zostanie zrealizowana na podstawie konkretnego zamowienia Zamawiaj^cego, zawieraj^cego

wykaz zamawianego asortymentu.

Zobowi^zano si^ zrealizowac kazd^ dostaw^ czpsciow^ wierminie do 5 dni ilcz^c od dnia ztozenia

przez Zamawiaj^cego konkretnego zamowienia.

Zamawiajqcy szacuje liczb§ dostaw cz^sciowych w okresie obowiqzywania umowy na okofo 12

dostaw.

»Okres gwarancjl (I rpkojmi za wady): 24 miesiqce na warunkach okreslonych w SIWZ, w tym we

wzorze umowy. Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady liczony b^dzie od dnia podpisania danego

protokotu odbioru cz^sciowego. Zobowiqzano sip wymienic ha wtasny koszt towar wadliwy na

wolny od wad w terminie do 5 dni roboczych liczqe od dnia przekazania przez Zamawiaj^cego

zawiadomienia o wadzie. Przez dni robocze nalezy rozumiec dni od poniedziatku do pi^tku za

wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo woinych od pracy.
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»Warunki pfatnosci: zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

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

internetowei informacii. o ktorei mowa w art. 86 ust,5 pzp. przekazuje Zamawiaj^cemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitaJowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 pzp. Wraz ze ziozeniem o^wiadczenia, Wykonawca moze przedstawic

dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym Wykonawcq nie.prowadz^ do
zaklocenia konkurencji w post^powahiu o udzielenie zamowienia (patrz: SIWZ).
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