
Narodowy Fundusz Zdrowia
Centrala w Warszawie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

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
złożonych w postępowaniu na „Rozbudowę systemu BLP Fidelis lub dostawa systemu równoważnego
oraz usługi wsparcia” Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
wynosi 1 354 001,22 zł brutto.

Oferta nr 1:
4Prime SP. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 c
02-3 05 Warszawa
Cena brutto: 1 339 470,00 zł
Termin wykonania zamówienia w zakresie wdrożenia Systemu do 60 dni

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. I
pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zastępca Przewodniczącej Komisji

Jacek Krasuski
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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. 11 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:

„Rozbudowę systemu DLP Fidelis lub dostawa systemu równoważnego oraz usługi wsparcia”.

Oznaczenie sprawy: BAG.261.1.16.2018

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

(Dz. U. z 2017 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
wykonawcę)

Wykonawca (pieczęć firmowa)


