
Nr zamowienia: 18/pn/20l8

W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zarnowien publicznych (j.t Dz.U.

2018.1986 ze zffi.), infonhuj§, iz Zamawiaj^cy:

Narodowy Fundtisz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzkl

ul. Kdssutha 13^ 40-844 Katowice

dokPnai wyboru oferty najkprzystniejszej w postppbwaniu prowadzonym w trybie przetargu
riieograniczonego w przedmiocie: Swiadczefiie uslugi transMsji danych na potrzeby polqczenia

Jednostek terenowych Slqsfdego OWNFZ.

Jako najkorzystniejszq dla realizacji przedmiotowego zamowienia wybfano ofertp nr 3 zlozon^

przez Wykonawcp:

3$ S.A., ul. Ligocka 103 budynek 8,40-568 Katowice za een? 149.371,20 zl brutto.

Uzasadnienie faktvczne i prawne wvboru naikorzvstnieiszei oferty. Punktaeia przvZTiainapfertom

w kazdvm krvterium ocenv ofert i laczna punktacia

Zgodnie z art. 91 iirt.l ustawy Prawo zarnowien publicznych oraz zgodnie z pkt XIll SIWZ

oferta nr 3 zostala uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji riiniejszego zamdwienia w swietle

kryteriow oceny ofert okreslonych w SIWZ, tj.:

1. Cena - waga 60%

n. Termin usuniecia awarii- waga 10%

in. Laczna moc urZ^dzen Wvkonawcv na potrzebv ushigi transmisii darivch - waga 15%

CV. Przepustowosc l^czv - waga 15%

Oferta nr 3 W kazdym z ww. kryteridw otrzymala najWyzsz^ liczbp punktoW. L^cznie

(w sumie) 100,00 pkt.

Oferta nr 3 nie podlega odrzuceniu, zas w stosUnku do WykOnawcy nie zachodz^ powody

wykluczenia.



Nr zamowienia: 18/pii/2018

W post^poiwaniu zlozorio ofefty:

Kryterium oceny
ofert

Ofefta nf 1

t-^Mobile Pdlska S:A.
ul'Marynarska 12
02^674 Wdrszawa

Oferta nr 2

SQS Polska S^mon Wysokinski
uL ̂wiftokrzyska 12 lok. 501
30-015 Krakow

Oferta nr 3

3SS.A. ,

ill. Ligocka 103 budynek 8
40-568 Katowice

LCena - waga 60% (cena oferty 236 160,00 zl brutto)
Ilosc pimkt6w: 63,25 pkt x 60% =
37,95 pkt

(cena oferty 213 803,52 zl brutto)
Ilo^6 pimJctow; 69,86 x 60% =
41,92 pkt

(cena oferty: 149 371,20 zi brutto)

Ilosc punkt6w: 100 pkt x 60% =
60,00 pkt

II.Termin usunifcia
atvarii ̂  waga 10%

24 gpdziny licz^c od raomentu

zgloszenia przez Zamdwiaj^cego

Ilo^c punktdw: .100,00 pkt x lO%

= 10,00 pkt

24 godziny licz^c od -mbmentu

zgloszenia przez Zafnawiaj^cego

.Ilo§6 punktdw: 100,OO pkt x 10%

= 10,00 pkt

24 , godziny licz^c od inomentu

zgloszenia przez Zarnawiaj^cego

Ilosc piinktdw: 100,00 pkt x 10%

= 10,00 pkt

III.LqcMa moc
iirzadzefi ~
Wykonawcy na
potrzeby usliigi
traiisinisji daaych -

■waga 15%

1970 W
Ilosd puiiktow: 9,30 pkt x 15% =
1,40 pkt

362 W
Ilo§6 punktow: 89,70 pkt x 15% =
13,46 pkt

156 W
Ilosc punktdw: lOO,00 pkt x 15%
= 15,00 pkt

IV. PrzepustbWoii
IqcZy-waga 15%

WariantB
Ilbid punktdw: 100,00 pkt x 15%
= 15,00 pkt

Wariant B
Ilo^d punktow: 100,00 pkt k 15%
= 15,00 pkt

WariantB
Ilo^c punktdw: l0O,OO pkt x 15%
= 15,00 pkt

RAZEM: , 64,35 pkt 80,38 pkt 100.00 okt

Nie odrzucono zadnej z ofeft. Nie wykluczono zadnego z Wykonawcow.
Zamawiaj^cy w niniejszym post?powaniu zastosowal procedure, o ktorsj mowa w aft. 24aa ust.l
ustawy Prawp zamdwieP publicznych.

Z UpOVv«a;lio;ji.i DyrektomSl%skiego Ocuiziahi Wmew6dzkiege
Narodowego Fiip.duszu Zdi'o/vijf w K'atowicach
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