
Nr zamdwiefiia: 14/pii/2018 PAKEETIV

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEjrsZEj

NA STRONG INTERNETOW4

W oparciu 0 art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawd zamowien publiczliych, informuj?,
iz Zamawiaj^cy:

ul. Kossutha 13,40^844 Katowice

dokonal wybdru dferty najkdrZystniejszej w pdst^pdwaniu prdwadzdnyilii w trybie przetargu
niedgfanicZdnegd w przedmidcie uslugi serwisowania urzqdzen Konica, Riso, X^ox drat Kyocera
w pakiecie JV - Sishvis urzqdzen vi>ieldfunk(yjnych Kyocera

Jakd najkdrzystniejsz^ dla realizacji przedmidtdwegd zamdwienia w pakiecie IV wybfaho ofert? nr 1

zldzdn^ przez Wykdnawc?:

KC Cdnsultiiig Jerzy Wawryszczuk, ul. Pi^tkdwska 116B/1, 60-649 Pdznan, za cen? 81251,96 Zl brutto.

TJzasadnienie faktVczne i prawne WvborU naikorzvstnleiszei ofertv. Przvznana punktacia.

Zgddnie z art. 91 ust.l ustawy Prawd zamdwien publicznych dfaz zgddnie z pkt XTTT ppkt 2 SIWZ dferta

nr 1 zdstala uznana za najkdtzystniejsz^ dla realizacji niniejszegd zamdwienia w pakiecie IV w swietle

loyteridw dceny dfert dkresldnych w SIWZ;

1. Cena - Waga 60%

n. Czas reakcii - waga 30%

in. Terihin dostarczenia i wvmianv materlalow eksploatacvinvch - waga 10%

Oferta nr 1 w kazdym z ww. kiyteridw dtrzymala najwyzszq liczb? punktdw. L^cznie (w stimie) 100,00

pkt. Oferta nr 1 nie pcdlega ddrzuceniu, zas w stcsunku dd Wykdnawcy nie zachddz^ pdwddy

wykluczenia.

W niniejszym pdst^pdwaniu w pakiecie IV zldzdnd w sumie 2 dferty:

-dferta nr 1 - KC Cdnsulting Jerzy Wawryszczuk, ul. Pi^tkdWSka 116B/1, 60^649 Pdznan,

cena dferty: 81 251,96 zl bruttd,

-dferta nr 4 - Pdlsd 11 Sp. z d.d., Al. Wdjciecha Kdrfantegd 83 40-161 KatdWice,

cena dferty: 88 061,85 zl bruttd.
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Oferty w kryteriach dceny dfert dtrzymaly nast^puj^c^ punktacj^. Punktacja zdstala przyznana dfertdm
zgddnie z zasadami dkresldnymi w pkt Xffl ppkt 2 SIWZ: ' i ' ■
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Puriktacja pfzvznana \vvkona\Vcom w pakiecie IV w kazdvm krvteriuHi ocenv.ofert ofaz tacaia punktacia:

Kryteriiim Cena60% Czas reakcji 30% Termin dostarczeniaiwymiany inateria}6w eksploatacyjrtych 10% SUMA

Ofeita nr 1 ■ eOjOO pkt (2 h) 30,00 (2 h) 10,00 100,00 pkt

Oferia nrA 55;36 pkt (2 h) 30,00 (2 h) 10,00 95,36 pkt

Oferta nr 1 w kazdym z v/w. kiyteriow ptfzyiiiala ilajwyzszo liczbo puiiktdw. L^cznie (w suliiib) 100,00

pkt.

ZamawiajOcy w niiiiejszym postppowaniu zastosowal pfocediU'O, o ktorej mowa w art. 24aa ust.l listawy

Prawo zamowien publicznych.
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NACZELNIK
Wydziahi Administracyjno-GospodarczegoSl^ski^d Oddzialii ^ojewddzkiego

Narodow^go Funduszu Zdrowia u Ratowicach

Marian ZiMkn

GLbWNY SPECJALISTA .Zam6wien Publicznych
Dziahi lnwe.stycji i Zamowien 7,^ia v. Katowicach

Sla-skiego OddziahiWojewddzki^srodowego Fundubzs^
Narodowego Funduszu Zdmwla w Katowicach ' 2
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