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znak: BAG.261.1.30.2016 Warszawa, 04 kwietnia 2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Zgodnie z art, 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 z późn. zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje informacje z otwarcia ofert złożonych w 
postępowaniu na „Usługę sieci MAN na potrzeby Centrali NFZ”.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 
822,624,00 zl b ru tto , w tym zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 w wysokości 10%.

N r
o ferty

N azw a W y k o n aw cy C en a T e rm in
p ła tn o śc i
fa k tu ry

1. Telnap Telecom  Sp. z  o.o.
ul. M odlińska 61
03-199 W arszaw a
Tel-N ap K rzyszto f N aploszek
(K onsorcjum )
ul. Batorego nr 4
05-200 W ołom in

926.928,00 zi 30 dni

2. N ET IA  S.A. 
ul. Poleczki 13 
02-822 W arszaw a

814.752,00 zl 21 dni

3. O range Polska S.A. 
Al. Jerozolim skie 160 
02-326 W arszaw a

894.869,28 zt 30 dni

Wykonawca oświadczyli, że bez zastrzeżeń przyjmują przedstawiony przez Zamawiającego termin 
realizacji zamówienia, określony w Specyfikacji
Przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawcy w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazują zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tei samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Powyższe dotyczy wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
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