
Zestawienie ofert BAG.26 1.1.14.2017

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.) Zamawiający — Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala

przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Zakup samochodów dla Centrali NFZ:

1) Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 290.000,00 zł brutto, w tym:

— na Zakres A: zakup dwóch samochodów osobowych z nadwoziern typu hatchback lub liftback; 5

miejsc pasażerskich — 160.000,00 zł brutto,

— na Zakres B: zakup samochodu osobowego z nadwoziem typu VAN; 7 miejsc pasażerskich —

130.000,00 zł brutto,

2) do upływu terminu składania ofert — do 11.07.2017 godz. 10.00, wpłynęły 2 oferta, zgodnie

z poniższym zestawieniem:

Zakres A

Klimatyzacja Wielkość Łączna Okres
Gwarancja na dwustrefowa emisji Wielkość wielkość emisji gwarancji na

Nr
Firma oraz adres Wykonawcy Cena brutto perforację z dwutlenku zużywanego pozostalych lakier

oferty nadwozia automatyczn węgla (CO2) paliwa w cyklu zanieczyszczeń
ą regulacją „v cyklu mieszanym w cyklu
temperatury mieszanym mieszanym

REN CAR Sp. z o.o.
144 155 6,6 87,13ul. Gliwicka 190 174.615,99 . . tak 48

miesiące [g/km] [I/100 km] [mg/km]
44— 207 Rybnik

Ford Berno Motors Sp. z o.o.
144 134 5,8 379,492 ul .Mogileńska 50 159.500,00 . . tak 24

61-044 Poznań miesiące [g/km] [l/100 km] [mg/km]

Zakres B
Wielkość Łączna Nawigacja Okres

Gwarancja na Klimatyzacja . .. Wielkość
dwustrefowa z emisji wielkość emisji samochodowa gwarancji naNr .

Firma oraz adres Wykonawcy Cena brutto perforację dwutlenku zuzywanego
oferty nadwozia automat3”czną węgla (CO2) paliwa w pozostalych lakier

cyklu zanieczyszczeń
wcyklu wcyklu

temperatury mieszanym .
mieszanym mieszanym

REN CAR Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 190 111.000,00 144 miesiące tak 155 6,5 87,13 .nie 48[g/km] [l/100 km] [mg/km]44 — 207 Rybnik

Ford Berno Motors Sp. z
149 6,5 744

tak 242 0.0. 116.250,00 144 miesiące tak [g/km] [l/100 kin] [mg/km]
ul. Mogileńska 50
61-044 Poznań

Wykonawcy w złożonej ofercie zaakceptowali termin realizacji zamówienia — nieprzekraczającym 90

dni kalendarzowych od daty podpisania umowy oraz warunki płatności.

Jednocześnie, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenie

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy.



W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia w załączeniu

do niniejszego pisma.

Z — ca Przewodniczącego
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ichał Małkiński


