
Nrsprawy: WAG-li.261.81.2020
Nr pisma: WAG-|I.W.ai?-2)f. AB.2021

Nrzamowlenia: 20/pn/2020

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"),

Zamawiajqcy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziaf Wojewodzki ul. Kossutha 13,

40-844 Katowice, zamieszcza nast^puj^ce informacje dotycz^ce przetargu nieograniczonego

w przedmiocie: Roboty remontowo-malarskle w budynku Delegatury Slqskiego OW NFZ

w Cz^stochowie (zamowienie nr 20/pn/2020).

1) Kwota, jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia obj^tego

niniejszym post^powaniem, wynosi 79 893,75 z\ brntto.

2) Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy zbzyli oferty w terminie, a takze cena, termin

wykonania zamowienia, okres gwarancjl i warunki ptatnosci zawarte w ofertach:

Numer

oferty

Nazwa/firma
oraz adres/siedziba

Wykonawq'
Cena oferty

1

Przedsi^bioistwo Budowlanp-Handlowe
BUDOMAS Zbigniew Mastowski,

Szymandw, ul. Lotnicza 48,
51-180 Wroctaw

90 565,63 zt brutto

2 FOXPAINT Lis Jaroslaw
ul. Armii Krajowej 64
44r330 Jastrzfbie Zdtoj

59 297,22 zl brutto

3 PIONAT Piotr P^chetz
Dzietrzniki 174

98-335 Pq.tn6w

51713,91 zl brutto

4 REMALI Matcin Pokusinski

Kolonia ̂ uchowice 14
97-350 Gorzkowice

69 206,49 zt brutto

5

3A Artur Pacula

ul. Polskiego Czerwonego Krzyza 65A
41-409 Myslowice

63 957,79 zl brutto

6  ■

P.H.U. MURA Krzysztof Joiwik
ul. Boczna 10/30
41-404 Myslowice

75 027,81 zl brutto
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3) W ofertach zaoferowano:

Termin wykonania zamowienia: do 30 dni liczqc od dnia przekazania frontu robot.

Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy front robot w terminie do 3 dni roboczych liczqc od dnia

zawarcia umowy. W terminie do 3 dn! roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Strony

uzgodniq harmonogram realizacji robot budowlanych. W terminie dp 3 dni roboczych licz^c od

dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi.qzany jest przedstawic Zamawiaj^cemu dokument

potwierdzajqcy posiadanie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytufu

prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia na zasadach okreslonych we wzorze umowy.

4) Okres qwarancii i rekoimi za wadv przedmiotu zamowienia:

36-miesipcy okres gwarancji i rpkojmi za wady, zgodnie z SIWZ.

5) Warunki ptatnosci we wszvstkich ofertach:

Zaakceptowano warunki ptatnpsci okreslone we wzorze umowy.

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

internetowei informacii, o ktorei mowa w art. 86 ust.5 pzp. przekazuje Zamawiaj^cemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej same] grupy kapitabwej, o ktorej
mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 pzp. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic

dokumenty bqdz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym Wykonawcq nie prowadz^ do
zaktocenia konkurencji w postppowaniu o udzielenie zamowienia (patrz: SIWZ).
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