
Nr zamowienia: 16/pn/2018

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Pakiet I i Pakiet II

W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych, informuj^,
iz Zartiawiaj^cy:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

dokonal wybom oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu I oraz pakietu II zamowienia
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: dostawa przetqcznikdw

modularnych oraz przetqcznikdw zfunkcjq Iqczenia w stos.

Ponizej podaj? uzasadnienie faktyczne i prawne.

PAKIET I - dostawa przel^cznikow modularnych

Jake najkorzystniejsz^ dla realizacji przedmiotowego zamowienia w pakiecie I wybrano oferty

nr 1 zlozon^ przez Wykonawc^:

Wasko S.A. uI. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice,

za cen? oferty (zamowienie gwarantowane): 304 792,77 zl brutto.

Cena za zamowienie obj^te prawem opeji: 154 441,26 zt brutto.

Zgodnie z pkt XII pkt 7 SIWZ, cena za zamowienie gwarantowane (pakiet I) stanowi cen? oferty

podlegaj^cq. nast^pnie ocenie w kryterium oceny ofert.

Uzasadnienie faktyczne 1 prawne wvboru naikorzystnieiszei oferty. Przyznana punktacja

Zgodnie z art. 91 list. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz zgodnie z pkt XIII SIWZ oferta

nr 1 zostala uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji niniejszego zamdwienia w pakiecie I

w swietle kryteriow oceny ofert przyj ?tych w SIWZ, tj.

I. Cena -waga70%

II. Dlugosc okresu gwarancji i r^kojmi za wady - waga 20%

III. Kompatybilnosc z posiadanymi mpdulami - waga 10%

Oferta nr 1, jako jedyna oferta zlozona w pakiecie I, uzyskala maksymaln^ liczb§ punktdw

w kazdym kryterium; l^cznie 100 pkt.

Punktacja oferty w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert:

I. Cena - 70,00 pkt

II. Dlugosc okresu gwarancji i r^kojmi za wady -20,00 pkt

III. Kompatybilnosc z posiadanymi modulami - 10 pkt.

Oferta nr 1 nie podlega odrzuceniu, zas w stosunku do Wykonawcy nie zachodzq powody

wykluczenia. i
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PAKIETII - dostawa przel^cznikow z funkcj% t^czenia w stos V

Jako najkorzystniejsz^ dla realiziacji przedmiotowego zamowienia w pakiecie II wybrano ofert§

nr 1 zlozonq przez Wykonawc?:

Wasko S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, za cen? oferty: 76 506,00 zl brutto.

Uzasadnienie faktvczne i prawne wyboru naikorzystnieiszej ofeftv. Przvznana punktacia .,

Zgodnie z art. 91 ust.l ustawy Prawo zamowien publicznych oraz zgodnie z pkt XIII SIWZ oferta

nr 1 zostala uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji niniejszego zamowienia w pakiecie II

w swietle krjderiqw oceny ofert przyj^tyeh w SIWZ, tj.

I. Cena - waga 80%

II. Dhigosc okresu gwar^eji i r^kojmi za wady - waga 20%

Oferta nr 1, jako jedyna oferta zlqzona w pakiecie II, uzyskala maksymaln^ liczb? punktow

w kazdym kryterium; l^cznie 100 pkt.

Punktaeja oferty w poszczegolnych kr5deriach oeeny ofert:

I. Cena - 80,00 pkt

IL Dbjgosc okresu gwarancji i r^kojmi za wady -20,00 pkt.

Oferta nr 1 nie podlega odrzueeniu, zas w stosunku do Wykonawcy nie zaehodzq. powody

wykluczenia.
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