
Nrzam6wienia: 5/pn/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), Zamawlaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia 6|^skl Oddziat Wojewodzkl

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, zamleszcza nast^pujqce Informacje dotycz^ce przetargu

nieogranlczonego w przedmlocle: ustuga sprzqtania w obiektach Slqskiego Oddziatu

Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia • pomieszczenia Delegatur

i SOU - zamowlenle nr 5/pn/2019

1) Kwota, jakq Zamawiaj^icy zamierza przeznaczyc na sflnansowanie zamowienia:
219.678^00 zt brufto. -

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

Oferta nr 1 - Hemag H. Guzlak S.j., ul. Konecznego 8, 31-216 Krakow;
Oferta nr 2 - Konsorcjum Firm (Wykonawcy wspolnle ublegaj^cy sl§ o udzlelenle
zamowienia):

1) „ERA" Spotka z ogranlczonq odpowledzlalnosclg, ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzow -
llder Konsorcjum,

2) NOVIA Spolka z ogranlczon^ odpowledzlalnoscl^, ul. Paderewsklego 34, 41-500 Chorzow
- cztonek Konsorcjum

Oferta nr 3 - FIRMA USLUGOWA „AGA" Agnleszka Kaslhska, ul. Energetykow 5, 43-170
tazlska Gorne;

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

Oferta nr 1 - cena: 27.367,50 z\ brutto

Oferta nr 2 - cena: 299.172,03 zt brutto

Oferta nr 3 — cena: 235.707,00 zt brutto

Termin wykonania zamowienia: przez okres 12 mlesl?cy, tj. od dnIa 01,04.2019 r. do dnIa
31.03.2020 r., z zastrzezenlem, Iz w przypadku, gdy zawarcle umowy nast^pl w dniu
01.04.2019 r. lub pozniej, zamowlenle b^dzle wykonywane przez okres 12 mlesl^cy llczqc od
dnIa nast^puj^cego po dnIu zawarcia umowy.
Okres gwarancji: nie dotyczy.
Warunki ptatnosci: zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzorze uiriowy.



Nr zam6wienia: 5/pn/2019

Zgodnie 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 Zamawiaj^cemu
oswiadczenie o przynaleznosci tub braku przynalezndsci do tej same] grupy kapitatowej,
0 ktorej mowa w ad. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze zhzeniem oswiadczenia, WykOnawca
moze przedstawic dowody, ze powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq dp zaktocenia
konkurencji w postgpowaniu 0 udzielenie zamowienia (patiz: SIWZ).
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