
Nr zaitiowiehia: 27/pn/2017 (pakiet I i pakiet II)

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawia
art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamdwieh publicznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznyGh
(w skrocie: pzp), Zamawiajqcy: Narodowy Fundusz Zdrowia ^l^skl Oddziat Wojewodzki
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, zamieszoza nast^pujqce ififormacje dotyczqce pfzetargu

nieograniczonego w prZedmiocie: usiuga sprzqtania w obi&Htach Slqskiego Oddziaiu
Wojewadzkiego Narodowego Funduszu Zdrbwia zamowlehie nr 27/ph/2017 (pakiet I
i pakiet II).

1) Kwota, jakq Zamawiajeicy zamierza przezhaczyc na sfmansowanie zaniowienia:
600.000,00 Zl brutto, tj. pakiet I: 470.000,00 zt brutto; pakiet II: 130.000,00 Zt brutto.

2) Flrmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyii oferty w tefminie:

Oferta nr 1 - ROKA PLUS Spoika z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ ul. Polna 14, 97-300
Piotrkow Trybunalski (oferta na pakiet II);

Oferta nr 2 FIRMA USLUGOWA „AGA" Agnieszka Kasinska, ul. EnergetykoW 5, 43-170

Laziska Gome (Oferta na pakiet II);

Oferta hr 3 - BDW B. Seweryn, D. Lqczynski Spbtka jawna, ul. Fitznerow 1, 41-100

Siemianowice Slqskie (oferta na pakiet I i pakiet II);

Oferta nr 4 - Konsorcjum Firm (Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si§ o udzieiehie
zambwienia):

1) „ERA" Spbtka Z ograniczon^ odpowiedzialnosciq ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzow -
Lider Konsorcjum,

2) NOViA Spofka z ograniczOn^ odpowiedzialnosci^ ul. Paderewskiego 34, 41-500 Ghbrzow
- Cztonek Konsorcjum

(oferta na pakiet I).

3) Gena, termin wykonania zamowienia, okres gwarancji i warunkl ptatnosGl zawarte

w ofertach:

Cena:

Nr oferty Cena oferty - pakiet I Cena oferty - pakiet II

Oferta nr 1 - 206.154,15 zt brutto

Oferta nr 2 - 172.002,34 zt brutto

Oferta nr 3 446.736,00 zt brutto 258.532,47 Zt brutto

Oferta nr 4 428.767,92 zt brutto -

Termin wykonania zamowienia (pakiet I, pakiet II): pfzez okres 12 miesi^cy, tj. od dnia
01.03.2018 r. do dnia 28.02.2019 r., z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy zaWarcie umowy

nast^pi w dniu 01.03.2018 r. lub pozniej, zamowienie b^dzie wykonywane ptlzez okres 12
miesi^cy liczgc od dnia nast^pujqcego po dniu zawarcia umowy.

Okres gwarancji (pakiet I, pakiet II): nie dotyczy.

Warunki ptatnosci (pakiet I, pakiet II): zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzorze

umowy.



Nrzartiowienia: 27/pn/2017 (pakiet I i pakiet II)

Zgodhie z art. 24 ust. 11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieazczenia na stronie

interriBtawej itlformacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekazuje Zarnawiajqcernu

oswiadczeriie o przynaleZnosci tub braku prZynaleznosci do tej samej grupy kapitafowej,

a ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze ZfoZeniem oswiadcZenia, Wykonawca

moze przedstawic dowody, ze powi^zania z innyrn Wykonawcq nie prowadzq do zaktScePia

konkurencji w postppowaniu o udzielenie zamdwienia (patrz: SIWZ).
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