Nrsprawy: WAG-II.261.73.2019

Nrzambwienia: 12/pn/2019

Infprmacja 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"),
Zamawiajqcy: Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice, zamieszcza nastppujqce informacje dotycz^ce przetargu nieograniczonego
w przedmiocie: robota budowlana poiegajqca na przystosowaniu budynku deiegatury
w Czpstochowie przy ul. Czartorysklego 28 dia osob nlepetnosprawnych (zamowienie nr
12/pn/2019).

1) Kwota, jakq Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc, na sfinansowanie zamowienia wynosi
517 893,68 zt brutto.

2) Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;
Oferta nr 1 - KNIF Zbigniew Mikoclak, ul. Jeslenna 1, 41-810 Zabrze

Oferta nr 2- 3A Artur Pacula, ul. PCK 65A, 41-409 Mystowlce
3) Cena, termin wykonania zamowienia, okres gwarancji i warunki platnpsci zawarte
w ofertach.

Cena ofertv

Oferta nr 1 - cena oferty: 602 480,99 zt brutto.
Oferta nr 2- cena oferty: 568 766,39 zt brutto.
Termin wvkonania zamowienia:

W kazd.ej z ww. ofert zaakceptowano termin wykonania zamowienia okreslony we wzorze umowy.
Okres gwarancii i rekoimi za wadv orzedmiotu.zamowienia:

W kazdej z ww. ofert zaakceptowano okres r^kojmi za wady okreslony we wzorze umowy.
Warunki ptatnosci

W kazdej z ww. ofert 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 ktdrei mowa w art. 86 ust.5 dzd. przekazuje Zamawiajqcemu oswiadczenie o przynaleznosci tub braku
przynalezno^ci do tej same] grupy kapitatowej, a ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze ztozeniem
oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadz^ do zakidcenia
konkurencji w postppowaniu o udzielenie zamowienia (patrz: SiWZ).
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