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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 zamowieh publicznych (dalej „pzp"),
Zamawlaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wpjewodzki ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice, zamieszcza nastppuj^ce informacje dotyczqce przetargu nieograniczonego
w przedmlocie; dostawa (zakup) energll eiektrycznej do oblektow Sl^sklego OW NFZ
(zamowienie. nr 22/pn/2019).

1) Kwota, jakq Zamawlaj^cy zamierza przeznaczyc na sflnansowanle zamowlenia, wynosi
688.947,60 zt bruttO.

2) FIrmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyll oferty w termlnje:

Oferta nr 1 - PGE 0BR6T S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszow, PGE 0BR6T S.A. Oddzlat
z sledzlb^ w Zamosclu, ul. Kozmlana 1, 22-400 Zamosc
Oferta nr 2 - Orange Energia Sp. z o.o. Al. Jerozoilmskle 160, 02-326 Warszawa
Oferta nr 3 - TRMEW Obrot S.A. ul. L. Rydglera 8, 01-793 Warszawa
Oferta nr4 - Tauron Sprzedaz Bp. z o.o. ul. Laglewnlcka 60, 30-417 Krakow

3) Cena, termin wykonanla zamowlenia, okres gwarancjl I warunki ptatnosci zawarte
w ofertach.

Oferta nr 1 - cena: 556.325,19 zt brutto

Oferta nr 2 - cena: 583.883,09 zt brutto

Oferta nr 3 - cena: 567.520,59 zt brutto

Oferta nr 4 - cena: 555.291,77 zt brutto

W kazdel z ww. ofert zaoferowano:

»Termln wykonanla zamowlenia: w okresle od dnIa 01.01.2020 r. do dnIa 31.12.2020 r. Aermin
zakfadany przez Zamawiaj^cego/. Jednoczesnle wyrazono zgodp na ponlzsze zastrzezenle
Zamawlajqcego. Zamawlajqcy zastrzega, Iz w sytuacjl, gdyby umowa nie zostata zawarta przed
dnlem 01.01.2020 r. bs^dz w sytuacjl, gdy przedtiizy sip procedura zwiqzana ze zmlanq
sprzedawcy, rozpoczpcle dostaw energll eiektrycznej moze nast^plc w termlnle pozniejszym niz
01.01.2020 r. W taklej sytuacjl Zamawlajgcy polnformuje Wykonawcp na pismie wskazujqc terrain
rozpoczpcia reallzacjl umowy (termin rozpoczpcia dostaw). W takim przypadku umowa bpdzle
obowlqzywac w okresle 12 mieslpcy llczpc od wskazanego dnIa rozpoczpcia dostaw. Termin
obowlgzywanla umowy kohczy sip wowczas z uptywem dnIa, ktory nazw^ lub datg odpowlada
poczgtkowemu dniowl terminu, a gdyby taklego dnIa w ostatnim mieslqcu nIe byto - w ostatnim
dniu tego mlesl^ca.
»Okres gwarancjl: nIe dotyczy.
»Warunkl ptatnosci: zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

Zgodnie z art. 24 ust.11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowei informacii.
o ktorei mowa w art. 86 ust.5 ozo. przekazuje Zamawiajqcemu oswiadczenie o przynalezndsci lub braku
przynaieznosci do tej same] grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze ztozienlem
oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody, ze powlqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zakfdcenla
konkurencji w postqpowaniu o udzieienle zamowlenia (patrz: SIWZ).
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