
Nr zamowienia: 2/pn/2019

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 zamowien publicznych (dalej „pzp"),
Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice, zamieszcza nast^pujqce informacja dotyczgce przetargu nieograniczonego
w przedmiocie; robota budowlana - prace remontowe na poddaszu 1 klatce schodowej

budynku deiegatury Sl^skiego OW NFZ w Cz^stochowie przy ul. Czartoryskiego 28

(zamowienia nr 2/pn/2019).

1) Kwota, jakq Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia wynosi

149.770,59 ztbrutto.

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

Oferta nr 1 - Przedsi^biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe „DUET" s.c. Kazlmierz

Drzewieckl, Karlna Dtzewlecka ul. Szcz^sc Boze 46, 41-700 Ruda SIciska

Oferta nr 2 - F.H.U.P JAMAG Jan Chamala, ul. Gombrowlcza 7/37, 42-224 Cz^stochowa

3) Cena, termin wykonania zamowienia, okres gwarancji i warunki ptatnosci zawarte

w ofertach.

Cena ofertv

Oferta nr 1 - cena oferty: 146.390,28 zt brutto.

Oferta nr 2 - cena oferty: 186.887,92 zf brutto.

Termin wykonania zamowienia:

Oferta nr 1 - w ciggu 20 dni roboczych licz^c od dnia przekazania frontu robot.

Oferta nr 2 - w ciqgu 40 dni roboczych liczqc od dnia przekazania frontu robot.

Okres owarancii i rekoimi za wadv przedmiotu zamowienia:

Oferta nr 1 - 36 miesi^cy

Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokotu odbioru

robot budowlanych, kohczy zas wraz z uptywem zaoferowanego przez Wykonawc? okresu

gwarancji i r?kojmi za wady liczqc od dnia podpisania protokolu kohcowego.

Oferta nr 2 - 36 miesi?cy

Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokotu odbioru

robot budowlanych, kohczy zas wraz z uptywem zaoferowanego przez Wykonawc? okresu

gwarancji i r?kojmi za wady licz?c od dnia podpisania protokotu kohcowego.



Nrzamowienia: 2/pn/2019 i

Warunki pfatnosci

W kazdej z ww. ofert zaakceptowaiio warunki ptatnosci okresione we wzorze umowy.

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

o ktorei mowa w art. 86 ust.5. ozo. przekazuje Zamawiajqcerau oswiadezenie o przynaleznosci tub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, a ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze ztozeniem
oswiadczenia, Wykonawca mote przedstawic dowody, ze powiqzania z innytfi Wykonawcq nie proy/adz^ do zaktocenia
konkurencjl w postgpowaniu o udzielebie zamowienia (patrz: SiWZ).
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