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Nrzamowienia: 18/pn/2019

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie
art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamowjeh publicznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej „pzp"),
Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowla Slqski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice, zamleszcza nast^puj^ce Informacje dotyczqce przetargu nieogranlczonego
w przedmlocie: Robota budowlana - zakup systemu oddymianla do budynku A
przy ul. Kossutha 13 w Katowlcach (zamowlenle nr 18/pn/2019).

1) Kwota, jak^ Zamawlaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia wynosi
126 072,97 zt brutto.

2) Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

Oferta nr 1 - Kabe Systemy Alarmowe Sp. z o.o., ul. Waryhskiego 83, 43-190 Mikotow
Oferta nr 2 - Interaut Stawomir Kowalczyk, ul. Stowackiego 4, 41-400 Myslowlce

3) Cena, termin wykonania zamowienia, okres gwarancji 1 warunki ptatnosci zawarte
w ofertach.

Cena ofertv

Oferta nr 1 - cena oferty: 130 339,20 zt brutto

Oferta nr 2 - cena oferty: 121 995,10 zt brutto.

Termin wykonania zamowienia:

W ofercie zaakceptowano termin wykonania zamowienia okreslony we wzorze umowy.

Okres owarancii i rekoimi za wadv przedmiotu zamowienia:

W ofercie zaakceptowano okres gwarancji i f^kojmi za wady okreslony we wzorze umowy.

Warunki ptatnosci

W ofercie zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

Zgodnie z art. 24 ust.11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacii.
o ktorei mowa w art. 86 ust.5 ozp. pfzekazuje Zamawiajqcemu oswiadczenie o przynaleznosci tub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitahwej, a ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze zfozepiem
oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zaktocenia
konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zamowienia JpatrTk Dyrektora
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