
Nr zamowienia: 14/pn/2018 PAKTET n

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKO^YSTNIEJSZEJ

NA STRONG INTERNETO

W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.0L2004 r. Prawo z^6wien publicznych, mformuj?,

iz Zatnawiajqcy:

Narodowy Fundusz Zdfowia Sli^ski Oddziat Wojewddzki

111. Kossutha 13j 40^844 Katowice

dokonal wyboru oferty najkorzystniejszej w post^powaniu prowadzbnym w trybie przetargu

nieograniczonego w przedmiocie uslugi serwisowania urzqdzeA Konica, Riso, Xerox oraz Kyocera

w pakiecie II - Serwis kopiarki kolorowej Konica-Minolta BizJtnb C 360.

Jake najkorzystniejsza dla realizacji przedmiotowego zamowienia w pakiecie n wybrano oferty nr 4

zlozon^ przez Wykonawc?:

PolSo n Sp. z O.O., Al. Wojciecha Korfantego 83, 40-161 Katowice,

za cen? oferty: 7 132,22 zl brutto.

Uzasadnienie faktvczne 1 prawne wvboru naikorzvstnieiszei oferty; przyznana punktacia

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych oferta zlozona przez wW. wykonawc?

zostala uznana za najkorzystniejsz^ W swietle kryteriow oceny ofert przyj?tych w SIWZ tj. cena 60%,

czas reakcji 30%, termin usuni^cia nieprawidfowosci 10%.

Oferta WykOnawcy nie podlega odrzuceniu, zas w stosimku do wykonaWcy nie zachodz^ powody

wykluczenia.

W pakiecie n zlozono oferty:

-oferta nr 4 Polso n Sp. z o.o., Al. Wojciecha Rorfantego 83, 40-161 Katowice

cena oferty : 7 132,22 zl brutto,

-oferta nr 5 - XEMAR Mariusz Czopik, ul. Grunwaldzka 99, 43-600 Jaworzno

cena oferty : 6 696,80 zl brutto.

, Punktacia.przVZnana wvkonawcom w pakiecie n w kazdvm krvterium oceiiv ofert
oraz l^czna punktacia

Kryterium Cena 60% Czas reakcji 30% Termin usuni^cia nieprawidlowOSci 10% SUMA
Oferta nr 4 , 56,34 pkt , (2h) 30,00pkt (10 h) 10,00 pkt 96,34 pkt

' Oferta^itf S 60,00 pkt (6 h) 10,00 pkt (10 h) 10,00 pkt 80,00 pfct
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W pakiecie n nie odrzucono zadnych ofert. Zaden z Wykonawcow nie zostat tez wykluczony
z post^pdwania.

Zamawiaj^cy w niniejszym post^powaniu zastosowai procedure, o ktorej mowa w art. 24aa ust.l ustaiwy

Prawo zamowien publicMych.
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