
Nr sprawy: WAG-II.261.121.2019 Nrzamowienia: 19/pn/2019
Nrpisma: WAG-II.W.11790.MPa.2019

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

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej „pzp"),
Zamawiajqcy: Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice, zamieszoza nast^puj^ce informacje dotyczqce przetargu nieograniczonego
w przedmiocie: Wykonanle wielobranzowego projektu budowlanego dia zadania: rozbudowa
Istniejqcego budynku admlnistracyjno-biurcwego SIciskiego OW NFZ w Katowicach
przy ul. Kossutha 13 (zamowienie nr 19/pn/2019).

1) Kwota, jakq Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia wynosi
86 632 zt brufto.

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

Oferta nr 1

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa Sabud Andrzej SzydtowskI, ul. Edwarda Zajqczka 11,
43-309 Bieisko-Blata

Oferta nr 2

Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy si? o udzieienie zamowienia, dziataj^cy w formie spptki
cywiinej Archicon s.c.:

Janusz Jerzak, ui. Giowackiego 7, 44-100 Giiwice,

Ewa Jerzak, ui. Gfowackiego 7, 44-100 Giiwice,
Pawet Szaraniec ui. Gtowackiego 7, 44-100 Giiwice.

Oferta nr 3

An Archi Group Sp. z o.o., ul. Chorzowska 64, 44-100 Giiwice

n 3) Cena, termin wykonania zamowienia, okres gwarancji i warunki platnosci zawarte
w ofertach.

Cena oferty

Oferta nr 1 - cena oferty: 109 224,00 zt brutto.

Oferta nr 2 - cena oferty: 76 260,00 zt brutto.

Oferta nr 3 - cena oferty: 194 340,00 zt brutto.

Termin wykonania zamowienia:

W kazdej z ww. ofert zaakceptowano termin wykonania zamowienia okreslony we wzorze umowy.

Okres rekoimi za wadv przedmiotu zamowienia:

W kazdej z ww. ofert zaakceptowano okres rpkojmi za wady okreslony we wzorze umowy

(60 miesipcy licz^c od dnia podpisania protokotu odbioru).

Okres gwarancji: nie dotyczy.
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Warunki ptatndsci

VV kazdej z ww. ofert zaakceptowano warunki ptatnosci okresione we wzorze umowy.

Zgodnie z art. 24 ust11 pzp, Wykonawca, w tdrminie 3 dni od zamieszczenia na strohie internetowei itiformacii.
o ktorei mowa w art. 86 ust.5 ozp. przekazuje Zamawiajqcemu oswiadczeiiie o przynaleznosciJub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, a ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze zhzeniem
o6wiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zakidcenia
konkurencji w pdst^powaniu o udzielenie zamowienia (patrz: SiWZ).
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