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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 pubiicznych
(daiej „pzp"), Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia SIsiski Oddziat Wojewodzki
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, zamieszoza nast^pujqce informacje dotycz^ce
przetargu nieograniczonego w przedmiocie: zaprojektowanie I wykonanie robot
budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni w budynku A
w Katowicach przy ul. Kossutha 13 (zamowienie nr 4/pn/2020).

1) Kwota, jak^ Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, wynosi
192.000,00 zt brutto.

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

Oferta nr 1 - B-TECH Lukasz Barnas, ul. Nadwisianska 40, 39-400 Tarnobrzeg.
Oferta nr 2 - GURECO Spolka z ograniczon^ odpowiedziainosciq, Rudna Wieika 16/1,

36-054 Mrowla.

Oferta nr 3 - AGD Spoika z ograniczonq odpowiedzialnosci^, ui. Gornosiqska 7,
41-500 Chorzow.

Oferta nr 4 - HIGH INNOVATIVE DETECTION ENGINEERING Polska Spotka
z ograniczonq odpowiedzlalnosciq, ul. Gorka Ktocka 25, 98-200 Sieradz

Oferta nr 5 - Przedsi^blorstwo Ustugowe Poz- Pliszka Spotka z ograniczon^
odpowiedzialnosci^, ul. Miatki Szlak 52, 80-717 Gdansk.

Oferta nr 6 - SAVI Technologie Spotka z ograniczonq odpowiedzialnosci^ Spotka
Komandytowa, Psary, ul. Woinosci 20, 51-180 Wroctaw.

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

Oferta nr 1 - cena: 160.146,00 zt brutto

Oferta nr 2 - cena: 179.994,51 zt brutto

Oferta nr 3 - cena: 149.322,00 zt brutto

Oferta nr 4 - cena: 146.862,00 zt brutto

Oferta nr 5 - cena: 183.147,00 zt brutto

Oferta nr 6 - cena: 112.176,00 zt brutto

We wszvstkich ofertach zaoferowano:

»Termin wykonania zamowienia: w ciqgu 60 dni iiczqc od dnia zawarcia umowy

z zastrzezeniem postanowien wzoru umowy, w tym §3 i §4 wzoru umowy.

Terminy wykonania zgodnie z SIWZ, z zastrzezeniem, iz:

- w ofertach nr 1, nr 2 oraz nr 4 zaoferowano: Opracowanie i dostarczenie
dokumentacji projektowej winno nast^pic bez zb^dnej zwtoki, nie pozniej jednak niz
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w terminie do 10 dni liczqc od dnia zawarcia umowy (z wyj^tkiem dokumentacji

powykonawczej, tj. kosztorysu powykonawczego oraz projektu powykonawczego):

- w ofertach nr 3, nr 5 oraz nr 6 zaoferowano; Opracowanie i dostarczenie

dokunientacjiprojektowej wrnno nastqpic bezzb^dnejzwfoki, nie pozniej jednak niz
w terminie do 15 dni licz^c od dnia zawarcia umowy (z wyjqtkiem dokumentacji

powykonawczej, tj. kosztorysu powykonawczego oraz projektu powykonawczego).

» Okres gwarancji: 36 miesi^cy gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu zamowienia,

zgodnie z SIWZ.

» Warunki ptatnosci: zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.
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