
Nr zam6wienia: i28/pn/2018 (pakiet I i pakiet II)

Inforrhacja 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), Zamawlajqcy: Narodowy Fundusz Zdrowla 6lqskl Oddzlat Wojewodzkl
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, zamleszcza nast?pujqce Informacje dotyczqce przetargu
nieogranlczonego w przedmlocle: usfuga sprzqtania w obiektach Slqskiego Oddziafu
Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - zamowlenle nr 28/pn/2018 (pakiet I
I pakiet 11).

1) Kwota, jak^ Zamawiaje|cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia:
720 924,75 zt brutto, tj. pakiet I: 530 521,75 zt brutto; pakiet II; 190 403,00 z\ brutto.

2) FIrmy oraz adresy Wykonawcdw, ktorzy ztozyll oferty w termlnle:

Oferta nr 1 - Quavo Sp. z o.o., ul. Gersona 8, 42-200 Cz^stochowa (oferta na pakiet 1);
Oferta nr 2 - FjRMA USLUGOWA „AGA" Agnleszka Kaslhska, ul. Energetykow 5, 43-170
tazlska Gprne (oferta na pakiet I oraz pakiet 11);
Oferta hr 3 - Gemlna Sp. z o.o., ul. Trochlmowsklego 11, 42-200 Czpstochowa (oferta na
pakiet I);

Oferta nr 4 - Konsorcjum Firm (Wykonawcy wspolnle ubiegajqcy sip o udzlelenle
zamowienia);

1) „ERA" Spotka z ogranlczonp odpowledzlalnosclp, ul. Katowlcka 16B, 41-500 Chorzow -
llder Konsorcjum,

2) NOVIA Spotka z ogranlczonp odpowledzlalnosclp, ul. Paderewsklego 34, 41-500 Chorzow
- cztonek Konsorcjum

(oferta na pakiet I).

Oferta nr 5 - Przedslpblorstwo WIelobranzowe Karabela-CK Sp. z o.o., ul. Warszawska 34,

25-312 Klelce (oferta na pakiet I).

3) Cena, termin wykonania zamowienia, okres gwarancjl I warunki ptatnosci zawarte

w ofertach:

Cena:

Nr oferty Cena oferty - pakiet 1 Cena oferty - pakiet 11

Oferta nr 1 482 263,32 zt brutto -

Oferta nr 2 688 496,76 zt brutto 219 678,00 zt brutto

Oferta nr 3 564 570,00 zt brutto -

Oferta nr 4 472 315,08 zt brutto -

Oferta nr 5 552 161,76 zt brutto -

Termin wykonania zamowienia (pakiet I, pakiet II): przez okres 12 mieslpcy, tj. od dnIa
01.03.2019 r. do dnIa 28.02.2020 r., z zastrzezenlem, Iz w przypadku, gdy zawarcle umowy
nastppi w dniu 01.03.2019 r. lub pozniej, zamdwienle bpdzle wykonywane przez okres 12
mieslpcy Jlczpc od dnIa nastppuj^cego po dnIu zawarcia umowy.



Nr zam6wienia: 28/pn/2018 (pakiet I i pakiet II)

Okres gwarancji (pakiet I, pakiet II): Die dotyczy.
Warunkl platnosci (pakiet I, pakiet II): zaakceptpwano warunki ptatnoscl pkreslone we wzorze
umpwy.

Zgodn/e z art. 24 ust.11 pzp; Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekazuje Zamawisj^cernu
oswiadczenie o przynaleznosci tub braku przynaleznoici do tej samej grupy kapitafowej,
a ktorej mowa w art. 24 List. 1 pkt 23 pzp. WraZ ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca
mqze przedstawic dqwody, ze powiqzania z innym Wykonaweq nie prowadzq do zaklocenia

konkurencji wpqsfqpqwaniuoudzielenie zarnowienia jpatrz: SIWZ).
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