
Nrzam6wienia: 20/pn/2018

informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie
art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamowieh publicznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publieznych (dalej „pzp"),

Zamawlajgcy: Narodowy Fundusz Zdrowia 6l^ski Oddziat Wojewodzkl ul. KoSsutha 13,

40-844 Katowice, zamieszcza nast^pujqce informacje dotycz^ce przetargu nieogranlczonego

w przedmiocle: dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektow SIciskiego OW NFZ

w Katowicach - zamowienle nr 20/pn/2018

Kwota, jak^ Zarnawlaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamdwienia wynosi 584 163,90

zt brutto.

1) Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w termlnie:

Ofeda nr 1 - PGE 0BR6T S.A ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszow,

Oferta nr 2 - VERVIS Sp. z o.o. ul. Zielna 47, 87-800 Wtoctawek

Oferta nr 3 - Energa - Obrot S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk

Oferta nr 4 - Tauron Sprzedaz Sp. z o.o. ul. Lagiewnicka 60, 30-417 Krakow

2) Cena, termin wykonania zamowlenia, okres gwarancjl i warunki ptatnosci zawarte

w ofertach:

Oferta nr 1 - cena: 773 043,56 zt brutto

Oferta nr 2 - cena: 717 937,43 zt brutto

Oferta nr 3 - cpna: 710 538,02 zt brutto

Oferta nr 4 - cena: 706 643,60 Zt brutto

W kazdei z ww. ofert zaoferowano:

»Termin wykonania zamowlenia:

w okresie oddnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. /termin zakiadany przez Zamawiajqcego/

Jednocze^nie Wykonawcy wyrazili zgod? na poniZsze zastrzezeriie Zamawiajqcego.

Zamawiajqcy zastrzega, iZ w sytuacji, gdyby umowa nie zostata zawarta przed dniem 01.01.2019 r. bqdZ

w sytuacji, gdy przedtuZy siq procedura zwiqzana ze zmianq sprzedawcy, rozpoczqcie dostaw energii

elektrycznej moZe nastqpid w termlnie pdzniejszym niz 01.01.2019 r. W takiej sytuacji Zamawiajqcy
poinformuje Wykonawcq na pismie wskazujqc termin rozpoczqcia realizacji umowy (termin rozpoczqcia

dostaw). W takim przypadku umowa bqdzie obowiqzywad w okresie 12 miesiqcy liczqc od wskazanego dnia

rozpoczqcia dostaw. Termin obowiqzywania umowy kobczy si? wdwczas z uptywem dnia, ktory nazwq lub

datq odpowiada poczqtkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiqcu nie byto -

w ostatnim dniu tego miesiqca.

»Okres gwarancjl (i r?kojmi za wady): nie dotyczy.

»Warunki ptatnosci: zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzprze umowy.



Nr zatnowienia: 20/pn/2018

Zgodnie z art. 24 ustif pzp, Wykonawpa, w termiriie 3 dni od zarnieszczenia, na. strdhie internetowej

informacji, o ktdrej rridwa w art. 86 ustS pzp, przekazuje Zamawiajqcemu oawiadczehie o przynaleznpaci lub

braku przyriaieinpad do fej samej grupy kapitatowej, 6 ktdrej mowa .w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze

zfozehiem o^wiadczenia, Wykpnawca rpoie przedstawid dowqdy, ze powi^zania z inhym Wykdnawo^ nie
prowadzq do zakfdcenia konkurpncji w postqpowaniu q udzielenie zamdwienia (patrz: SIWZ).
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