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Nrzambwienia: 16/ph/2020

Informacja zamieszczana na strbnie internetowbj na podstawib
art. 86 ust.5 ustawy Prawb zamowieii publicznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej „pzp"),
Zamawiajacy: Narodowy Fundusz Zdrowia Slaski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice, zamleszcza nast^pujace Informacje dotyczace przetargu nieogranlczonego
w przedmlocle; dbstawa (zakup) energii elektrycznej do obiektow Slasklego OW NFZ
(zamowienie nr 16/pn/2020).

1) Kwota, jakq Zamawiaj^cy zamieiZa pfzeznaczyc na sfinansdwanie zamowienia, wynosi
551 786j08 zl btufto.

2) Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ziozyii bferty w termlnie, a takze cena, termin
wykonanla zamowienia I warunki ptatnosci zawarte w ofertach:

Numer

oferty

Nazwa/firma
oraz adres/siedziba

Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

RENPRO Sp. 2 o. o.

ul. Malopolska 43

70-515 S2c2ecin

473 280,49 zl brutto

Wykonawca zlo^yi oferty nr 1 oraz kopert^

oznaczoii^ "zmiana"

2

ENERGAOBROT S.A.

Aleja Grun-wald2ka 472

80-309 Gdansk

477 563,58 zl brutto

3

ENTRADE Sp. 2 0.0.

ul. Po2nanska 86/88

05-850 Ja'wc2yce
576 239,18 zl brutto

4

vkrvis sp, 2 0. 0.

ul. Zielna 47

87-800 Wloclawek

453 677,16 zl brutto

5 TAURON Spr2eda2 Sp, 2 0.0.

ul. Lagiewnicka 60

30-417 Krakow

459 442,76 zl brutto

6 RENPRO Sp. 2 0. 0.

ul. Malopolska 43

70-515 Szc2ecin

Koperta oznaczona jako nr 6 zawierala zmian?

oferty nr 1

■ 7 RESPECT ENERGY S.A.

ul. Ludwika Rydygiera 8

01-793 Warszawa

469 821,08 zl brutto

W bfertach.zaoferowano:

»Termln wykonanla zamowienia; w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Aerrnin
zakfadany przez Zamawiaj^cego/. Jednoczesnie wyrazond zgod^ na ponizsze zastrzeZenie
Zamawiaj^cego. Zamawiajqcy zastfzega, iz w sytuacji, gdyby umowa nie zbstata zawarta' przed
dniem 01.01.2021 r. b^dz w sytuacji, gdy przedtuzy sif procedura, zwi^zana ze zm1an^
^rzedawcy, rozpbcz^cie dostaw energii elektrycznej moze nastqpic w termlnie pozniejszym niz
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obowiqzywac w okresie 12 miesi^cy liczqe pd wskazanego dnia rozpoczpcia dostaw. Termin
obowi^zywania umowy kohczy sip wowczas z uptywem dnia, ktory nazwq lub datp odpowiada
pocz^tkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesi^cu nie bylo - w ostatnim
dniu tego miesi^ca.
»Okres gwarancji: nie dotyczy.
»Warunki ptatnosci: zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

Zgodnie z art. 24 ust11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowei informaciL o ktorei mowa w art. 86 ust5 dzd, przekazuje Zamawiajqcemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitafowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze zfozeniem oswiadczenia, Wykonawca mote
przedstawic dowody, ze powiqzania z Innym Wykonawcq nie prowadzq do zakfocenla konkurencjl
w postgpowaniu o udzlelenie zamowienia (patrz: SIWZ).
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