
NZ Narodowy Fundusz Zdrowia
Centrala w Warszawie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

znak: BAG.26L1.23.2W8

Warszawa, 13 sierpnia 2018 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje informacje z otwarcia
ofert zlożonych w postępowaniu, którego przedmiotem jest ‚„Zakup oprogramowania
bazodanowego”.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi
524 714,50 zł bruno.

Numer Nazwa Wykonawcy Kryterium: termin dostawy oferowane

oferty cena brutto (zł) oprogramowania oprogramowanie:

bazodanowcgo

Database Whispcrcrs Sp. z o.o. Sp. k. wskazane w
Al. Jerozolimskie 200/lok. 342

460 878,77 zł 7 dni załączniku nr I do02-486 Warszawa
specyfikacji

2. Asseco Poland SA wskazane w
ul. Korfantego 83

483 633,54 zi 7 dni załączniku nr I do40-161 Katowice
specyfikacji

3 Comparez Poland sp. z o.o. wskazane w
ul Równole ła 1

.

497 535.00 zł 6 dni załączniku nr ł do02-235 %Ęarszawa
specyfikacji

4 Konsorcjum: wskazane w
Red Ocean Group Sp. z o.o. - lider

załączniku nr ł doul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa 474 037,08 zł 7 dni specyfikacji
Red Ocean sp. z o. — członek konsorcjum
ul. Gnybowska 80/82
00-844 Warszawa

ul Grójecka 186.02.390 Warszawa
wwwnfz.gny.pI tel.0225726245, fax02257263 17. ornail sekretariat.bag€”nfz.goy.pI



• 5 Red Stack Połand S. Z O.O. Sp. k. wskazane w
ul. Sztormowa 1/12 -

359 69.28 zi 7 dni zalączniku nr I do02-654 Warszawa
. 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 tej samei tzrupy kapitalowej, o której
mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udziełenie zamówienia.
Powyższe dotyczy wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Przetargowej

Maciej Gabarski



NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
CENTRALA

id. Grójecka 186
02-3 90 Warszawa

WYKONAWCA

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

reprezentowany przez:

(imię i nazwisko osoby reprezentującej
wykonawcę)

Oświadczenie wykonawcy

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

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

pkt 23 Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup oprogramowania bazodanowego”.

Oznaczenie sprawy: BAG.261.I.23.2018

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

(Dz. U. z2017 r. poz. 1579 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. I pkt 23 Pzp, z żadnym z tych wykonawców.

dnia r.

(podpis osoby reprezentującej
in”konmt”cę)

Wykonawca (pieczęć firmowa)


