
Nr zamowienia: 7/pn/2018

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (art. 24 aa ust.2 pzp)

W oparciu o art. 92 ust. 2 w zw. z art. 24aa ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien

publicznych, informuj?, iz Zamawiaj^cy:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice

dokonal ponownego wskazania - wyboru oferty najkorzystniejszej w post^powaniu prowadzonym
r

w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie rozbudowy posiadanych przez Slqski Oddzial

Wojewodzki NFZ przelqcznikdw rdzeniowych.

Jako najkorzystniejsz^ dla realizacji przedmiotowego zamowienia wskazano - wybrano ofert? nr 1

zlozon^ przez Wykonawe?:

STINET Sebastian Dzierz^cki ul. Reymonta 67A Iok.24

05-400 Otwock, za cen^: 220.268,40 zl brntto.

Uzasadnienie faktvezne i prawne wvboru naikorzvstnieiszei oferty.

Oferta nr 1 zostala wskazana - wybrana jako najkorzystniejsza dla realizacji przedmiotowego

zamowienia po zastosowaniu procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust.2 pzp oraz zgodnie z art.

91 ust.l ustawy Prawo zamowien publicznych, a takze zgodnie z pkt XIII SIWZ - oferta nr 1

zostala uznana za najkorzystniejsza w swietle kryterium oceny ofert: Ceha - waga 100%.

Zgodnie z art. 24aa ust.2 pzp, jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostala oceniona jako

najkorzystniejsza, w tym przypadku oferta Wykonawcy Dabacom Bartosz Raczyhski

ul. Ojeowska 17, 80-146 Gdansk (oferta nr 3), uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi

wymaganego zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy, zamawiaj^cy moze zbadac, czy nie

podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziahi w post?powaniu wykonawca, ktory zlozyl

ofert? najwyzej oeenion^ sposrod pozostalych ofert.

Ofert? najwyzej ocenion^ sposrod pozostalych ofert - w oparciu o przyznan^ punktacj? (por.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszezona na stronie intemetowej Sl^skiego

OW NFZ dnia 24.08.2018) - stanowila oferta nr 1 zlozona przez Wykonawc? STINET Sebastian

Dzierz?cki ul. Reymonta 67A lok.24, 05-400 Otwock.

Kontynuowanie procedury z wykorzystaniem art. 24aa ust.2 pzp w niniejszym przypadku bylo

mozliwe wobec faktu samodzielnego przedluzenia przez ww. Wykonawc? terminu zwi^zania

oferty o 30 dni oraz ponownego wniesienia wadium w wysokosci 4.000,00 zl.
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W wyniku przeprowadzonej weryfikacji, Zamawiaj^cy stwierdzil, iz Wykonawca STINET

Sebastian Dzierz^cki nie podlega wykluczeniu oraz, ze speinia warunek udziahi w post^powaniu.

Oferta ww. Wykonawcy nie podlegala rowniez odrzuceniu.

Niniejsze pozwala wskazac - wybrac ofert^ nr 1 jako najkorzystniejsz^ dla realizacji

przedmiotowego zamowienia.

Zamawiaj^cy w niniejszym post?powaniu zastosowal procedure, o ktdrej mowa w art. 24aa ust.l

oraz ust.2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Niniejsza Informacja czyni wczesniejsz^ Informacj? w przedmiocie Avyboru oferty najkorzystniejszej

nieaktualn^.


