
Nrzamowienia: 25/pn/2018

lhfi>riiia(^a zartiieszczansr atronie ihtemetowi^ na p(>data\/^a
art. 36 ust.6 ustawy I'rawd zamdwien pubfioznyGh

Na podstawie art: 86 usit S ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zarndwidn publicznych (dalej „pzp"),
Zamawiaj^cy: Narodovvy Funduaz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojevvddzki ill. Kbssutha 13,
40-844 Katbwice, zamieszcza nast^puj^ce inforrtiaGje dotyezi^Ge przetarigu nieograniczonegd
w przedmiocie: Zaprojektowaiiie I wykpnanle robbty biidbVviariej pdlegaj^cej ha ihoderhizacji
mstaiabji klimatyzacjl na IV kohdygnacji budynku biurbwego W Katbvvlcach prZy
ul. Kbssutha 13 - budynek A (zarhbwienie hr 25/pn/20l 8).

1) Kwbta, jak^ Zanriawiaj^Gy zamierza przeznaGZyc ria sfiharisdwariie zamowiehia vvyhosi
334.560,00 zt bruttb.

2) Firhfiy braz adresy WykbnaWGGW, ktorzy ztbzyji bferty w terrfiinie:

Oferta nr 1 - Firnha PrbdukGyjno-UstugGwb-Hahdlbwa Mabapa Piotr Chudoba ul. Daszyhskiego
427, 44-151 GiiwiGe;

Oferta nr 2 - AIRCO Sp. Z o.o. ul. OflGerska 4, 43-143 L^dziny;
Oferta nr 3 - ADG Sp. z o.o. ul. Gbrnoslpska 7, 41-500 ChotzbW;

Oferta nr4 - AIR Engineering Sp. z o.o. ul. Krakowska 50, 32-083 BallGe;

Oferta nr 5- Zechik Sp. z o.o. ul. Krakowska 259, 32-080 Zabierzbw.

3) Ceha, terrnin wykonania zarribwienia, okres gwarancji i warunki ptatnosoi zawarte

wofertach.

Cena.ofertv

Oferta nr 1 - cena oferty: 399.012,00 zt brutto

Oferta nr 2 - cena oferty: 356.454,00 zt brutto
Oferta nr 3 - cena oferty: 316.725,00 zt brutto

Oferta nr 4 - cena oferty: 301.311,87 zt brutto

Oferta nr 5 - cena oferty: 436.650,00 zt brutto

Okres awarancli i rekoimi za wadv przedmiotu zambwienia:

W kazdej z bfert zaoferowano Od-miesigczny okres gwarancji I rgkojmi za wady.

Terrnin wykonania zambwienia:

W kazdej z ofert zobowi^zano sig wykonab zambwienie w terminle do dnia 31.12.2018 r.
Z ZaStrZezeniem postanowien Wzdru umowy, w tym §3 i §4 wzoru umowy.
Kwesti? terminbw i zasad wykonania zambwienia szczegbtowo opisuje wzbr umowy.

W kazdej z bfert zaakceptowano pozostate terminy wynikaj^ce ze wzoru umowy.

Warunki ptatnosoi

W kazdej z ofert zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we v\^orze umowy.



Nr zambwienia: 25/pn/2018

Ponadto, podczas dtvvarcia dfert odczytano zadferowane klasy efektywhosci energetycznej:

Oferta hr 1

Kiasa efektywiidsci ehergetyGZhej
Klasa efektywho§ci ahergetyczhej

przy Ghtodzehiu: A+
pfzy grZafliu: A+

Oferta hr 2

Klasa efektywhosci ehergetyczhej oferowanych jedhostek zewh^trzhych przy chtodzehlu: A+
Kiasa efektywhosGi energetyGzhej oferowahych jednbstek zewh^tfthych przy grzaniu
nie wskazano:

Oferta nr 3

Klasa efektywhbsGl eriergetyGZhej
Klasa efektywhbsGl ehergetyGZhej

przy chtodzehlu; A++
przy grzahlu: A+

Oferta hr 4

Kiasa efektywhoscI ehergetyczhej
Klasa efektywhb^cl ehergetyGZhej

przy Ghtbdzehlu: A+
przy grzahlu: A

Oferta hr 5

Klasa efektywhosci ehergetyczhej .bferowahych jedhOStek zewh^trzhych przy chtodzehlu: A+
Klasa efektywhbsGl ehergetyGZhej bferowahych jedhOstek zewhettzhych przy grzahlu: A+

Zgodnie z art. 24 ust.11 pip, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetPwei

informacii, o ktorei mdwa w art. 86 uStS ozp. przekazuie Zamawiaiacertiu d^wiadPZenie o prZynaleZnddci
tub braku przynaleznoad do taj samej grupy kapitalowej, a ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze
ztoZeniett) odwiadczeilia, Wykonawca mOZe przedstawiO dOwody, ze powi^zania z ihnyrn WykOnaWCa nie
prowadZq do Zakidcenia konkurencji w postppowaniu

0 udzielenie zanndwienia (patrz: SiWZ).
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