
nr sprawy: WAG-II.261.72.2019 zamowieiiie nr 1 l/pn/2019

InformaGja zamieszczana ha stronje internetowej na podstayvie
arti86 ust.5 ustaWy Prawo zamowien publicznych

Na ppdistawie art. 86 .ust:5 ustawy zdnia 29;.01.2G04 r, Prawo zamowien publiozriych (daiej „pzp"),:
Zamdwiaj^cy: Narodowy Fundusz ZdrdWla Slaskj Oddziaf VVojewodzkl uL Kossutha 13, .
46:^844. Katowice,; zamleszcza naatppujace informacje dotyczace , przetargu nrepgraniczonegpi v
W przedmiocie: robpta budowlaha - utwardzehle hawlerzphnl przy parkingu wewnptrznyiti
w Katowicach przy ul. Kossutha 13 (zamowienie nr 11/pn/2019).

4) Kwpta, - jaka: Zarfiawlajacy, ::zarnlerZa; przeznaczyc . na sflnansowanie zampwienia ̂ wynosi
88.270,19 zt brutto. ,

: / 2) Firmy praz adresy .Wykpnawcow, ktorzy ztozyli pferty wterminl^

Olprta nr 1 - Wykonawcow wspplnie; ubjegajapycb sip o udzlejenie zamowlenla,

dziata|acych vv forhiie spotki cywilnej: Przedpipbiprsbyp Produkcyjno-Handlowo-U^^
,^jDyEt" Kazimierz Drzew^^^ ul. SZezpsc Boze 46, 41-700 Ruda Slaska praz
Przedsipbiprstwo Produkcyjno-Handlpwo^-Uslugowe ,,DUET" Karina DrzewJeckay
ul. Szczpsc Boze 46, 41-700 Ruda Slaska.

3) Cena, termin ; wykonanja zamowienla, okres gwaranGjl, j w^^^ .platnosci zawarte
w ofercle. - ' \ '

Cena ofertv

Oferta nr 1 - cena oferty: 86.100,44 zt brutto.

Termin wvkonania zamowle'nla: . .

W ofercle zaakceptowanp tefmln wykpnanla zamowienla okreslPny.We^w^ umpwy.

Qkres gwarancll I rekoimi za wadv pfzedmlPtu zamowienla: :

W pfercle .zaakceptowano okres rpkojml za wady dkreslony.we. vyzo.rze urnowy.

VVarunkI Platnosci ^ ■;
W ofercle ;zaakceptPWanpjyyarunki;ptathbselekreslpne we.wzorze umpwy.

Zgodnie' z art. 24 ust.11 pzp, Wykonawca, w termlnm 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowei informacii.
o ktdrei mowa w art. 86'::ust5 ozh- ZaifiawiajacemU' oswiadczenie o przynaleznosci lub ' braku
przynafefmo^crdo tPj sanney grupy ka^^ o ktorej mows w art. 24-ust.. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze zfozeniem

VI, oswiadczenkW zasteDStwief-Dziahi uuii^aiy
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