
NFZ Centrala w Warszawie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Narodowy Fundusz Zdrowia

znak: BAG.261.1. 27.2016
Warszawa, 31 marca 2017

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 „Dostawę 25 szt wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, 
kopiujących i skanujących na potrzeby Centrali NFZ”.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 
485 358,00 zł brutto.

Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy Cena brutto okres
gwarancji
rozszerzonej

Czas naprawy 
urządzenia/wymiany 
zużytego elementu

1. KC Consulting Jerzy 

Wawryszczuk 

ul. Piątkowska 116B/1 

60-649 Poznań

484 066,50 zł 48 miesięcy
następny dzień 

roboczy

2. Copy.Net.pl Piotr Sójka 

ul. Cypryjska 70 lok. U2 

02-761 Warszawa
259 862,10 zł 48 miesięcy 1 dzień roboczy

www.nfe.gov.pl
ul. Grójecka 186,02*390 Warszawa
tel. 022 572 62 45, fax 022 572 63 17, e-mail sekretariat.bag@nfe.gov.pl

http://www.nfe.gov.pl
mailto:sekretariat.bag@nfe.gov.pl


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 wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Powyższe dotyczy wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI



NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 
CENTRALA

ul Grójecka 186 
02-390 Warszawa

WYKONAWCA

(nazwa albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres)

reprezentowany przez:

(imię i nazwisko osoby 
reprezentującej wykonawcę)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. I I  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 

pkt 23 Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 25 szt 

wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, kopiujących i skanujących na potrzeby Centrali 

NFZ”

Oznaczenie sprawy: BAG.261.1.27.2016

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz 

adresami wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie 

zamawiającego: przynależę / nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

ust. 1 pkt 23 Pzp, z żadnym z tych wykonawców.

............................. , dnia......................... r.

(podpis osoby reprezentującej wykonawcę)

Wykonawca (pieczęć firmowa)


