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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

NA STRONG INTERNETOWi^

W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych, informuj?,

iz Zamawiajqcy:

Narodowy Fttndusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewodzki

Ul. Kossutha 13,40^844 Katowice

dokdnai wyboru oferty najkorzystniejszej w post^powaniu prdwadzonym w ttybie przetargu

nieograniczonego w przedfniocie uslugi serwisowania iirzqdzen Konica, Riso, Xerox oraz

Kyocera w pakiecie III - Serwis urzqdzen wielofunkcyjnych Xerox

Jako iiajkorzysthiejsz^ dia realizacji przedmiotowego zamowienia w pakiecie III wybrano ofert? nr 2

zlozon^ przez Wykonawc?;

EXTRA.COM Boguslaw Gorzela ul. Braci Mieroszewskich 122, 41--219 Sosnowiec za cen?

oferty: 47 970,00 zl brutto.

Uzasadnienie faktvczne i prawne wyboru naikorzvstnieiszei oferty. Przyznana punktacia.

Zgodnie z art. 91 ust.l ustawy Prawo zarnowien publicznych oraz zgodriie z pkt Xin ppkt 2 SIWZ oferta
nr 2 zostala uznana za najkorzystniejsz^ dIa realizacji niniejszego zamowienia w pakiecie III

w swietle kryteriow oceny ofert okreslonych w SIWZ:

I. Cena - waga 60%

n. Czas reakcii - waga 30%

in. Termin dostarczenia i wvrtiianv materialow eksploatacvinvch ̂  waga 10%

Oferta nf 2 w kazdym z ww. kryteriow otrzymala najwyzsz^ liczb? punktow. L^cznie (w sumie) 100,00

pkt.

Oferta m- 2 nie podlega odrzuceniu, zas w stosunku do Wykonawcy nie zachodz^ powody wykliiczenia.

W niniejszym post?powaniu, w pakiecie HI, zlozono w sumie 2 oferty:

Oferta nr 2 - EXTRA.COM Boguslaw Gorzela, ul. Braci Mieroszewskich 122, 41-219 Sosnowiec

- cena oferty: 47 970,00 zl brutto

Oferta nr 3 - P.H.U. EFAX Czeslaw Kolodziej, ul. Kosciuszki 28/1, 44-200 Rybnik.

- cena oferty: 73 800,00 zl brutto

Oferty w kiyteriach oceny ofert otrzymaly nast^puj^c^ punktacj?. Punktacja zostala przyznana ofertbm

zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt XIII ppkt 2 SIWZ:

1  .
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Pirnktacia przvznana wvkdnawcom w pakiede Ill w k^dvm krvterium ocenv ofert oraz. teczha pimktacia .

Kr5'teriufn Cena60% Czas reakcji 30% Termindostarczeniaiwymianymateri^dweksploatacyjnych 10% SUlilA

Oferta nr2 60,00 pkt (2 h) 30,00 . (2 h) 10,00 , 100,00 pkt

Ofertanr3 39,00 pkt (2 h) 30,00 (12 h) 2,00 71,00 pkt

Oferta lir 2 w kazdym z ww. loyteriow dtrzymaia najwyzsz^ liczb? punktow. L^cznie (w surtiie) 100,()0

pkt.

Zamawiaj^cy w niniejsi^ni post?powaniu zastosbwal procedure, o ktorej mowa w art. 24aa ust.l usta'wy

Prawd zamowien publiczriych.
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