
Nr zambwienia: 26/pn/2018

Inforinacja zamieszczana na stronie internetpwej na podstawie
art. 86 uSt.5 ustawy Prawo zamowjen publicznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowleh publicznych (dalej „pzp"),
Zamawiajqcy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,

40-844 Katowice, zamieszcza nast^puj^ce informacje dotyczgce post^powania na ustug§
spoteczn^ w przedmiocie: potwierdzanle sklerowah na leczenie uzdrowlskowe (zamowienie

nr26/us/2018).

1) Kwota, jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zarnowienia wynosi

162.500,00 zt brutto.

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

Oferta nr 1 - Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o zambwienie:

1. Barbara MiktaSz-Lochocka 41-600 6wi?tpchtowice, ul. Bukowa 44/6;
2. Irena Dyner-Jama 41-800 Zabrze, ul. Pospiecha 22/44;

3. Zygmunt Klosa 41-106 Siemianowice 6l?skie ul. Lipowa 4c/39.

3) Cena, termin wykonania zarnowienia, okres gwarancji i warunki ptatnosd. zawarte
w ofertach:

Cena oferty nr 1:

130.000,00 zt brutto

Termin wykonania zarnowienia:

Oferta nr 1: do dnia 31.12.2019 r.(na zasadzie pojedynczych zleceh) pocz^wszy od dnia zawarcia

umowy, nie wczesniej jednak niz od dnia 02.01.2019 r.

Warunki ptatnosci:

Oferta nr 1: zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy

Ponadto, podczas otwarcia ofert odczytano liczb? lat pracy lekarzy specjalistow zawart?

w ofertach;

Oferta nr 1

lekarz 1) 18 lat,

lekarz 2) 30 lat,

lekarz 3) 20 lat.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowei

informacii. o ktorei mowa w art. 86 ustS pzp. przekazuje Zamawiaj^cemu o^wiadczenie o przynaleznoici

tub braku przynalezno^ci do te} sarnej grupy kapitatowej, a ktdrej mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 pzp. Wraz ze

zioieniem o&wiadczenia, Wykonawca mote przedstawid dowody, ze powiqzania z innym Wykonawcq nie
prowadzq do zakfdcenia konkurencji w post§powanlu o udyelenle zamS^ienla (patrz: SIWZ).
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