
Nr zamowienia: 33/pii/2017

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz.U.

2017.1579), informuj?, iz Zamawiaj^cy:

Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddziat Wojewodzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

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

nieograniczonego w przedmiocie: dostawa kart elektronicznych.

Jako najkorzystniejsz^ dla realizacji zamowienia wybrano ofert? nr 1 zlozon^ przez Wykonawc?:,

„HADATAP" Sp. z o.o. ul. Bronistawa Czecha 59, 04-555 Warszawa, za cen? oferty: 214.020,00 zl

brutto.

Uzasadnienie faktvczne i prawne wvboru naikorzvstnieiszei oferty. Punktacia przvznana ofertom

w kazdvm krvterium ocenv ofert i l^czna punktacia.

Zgodnie z art. 91 ust.l ustawy Prawo zamowien publicznych oraz zgodnie z pkt XUI SIWZ oferta nr 1

zostala uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji zamowienia w swietle kryteriow oceny ofert okreslonych

w SIWZ.

Oferta nr 1 w kazdym z kryteriow oceny ofert otrzymala najwyzsz^ ilosc punktow, tj.;

w kiyterium I: Cena - waga 85%, oferta otrzymuje 85,00 pkt (100,00 pkt x 85%);

w kiyterium U: Termin wykonania pierwszej dostawy cz^sciowej - waga 15%, oferta otrzymuje 15,00 pkt

(100,00 pkt X 15%) AVykonawca zaoferowal 10 dni licz^c od dnia zawarcia umowy./

L^czna punktacja (suma punktow uzyskanych w kiyterium I i kiyterium 11): 100,00 pkt.

Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, zas w stosunku do Wykonawcy nie zachodz^ powody

wykluczenia z post^powania.

W niniejszym post^powaniu zlozono trzy (3) oferty:

Oferta nr 1 - „HADATAP" Sp. z o.o. ul. Bronislawa Czecha 59, 04-555 Warszawa, cena oferty: 214.020,00

zl brutto;

Oferta nr 2 - INTERTRADING SYSTEMS TECHNOLOGY Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162A, 02-342

Warszawa, cena oferty: 238.620,00 zl brutto;

Oferta nr 3 - UNICARD S.A. ul. Lagiewnicka 54, 30-417 Krakow, cena oferty: 366.540,00 zl brutto.



Nr zamowienia: 33/pn/2017

Punktacja przyznana ofertom:

Kryterium Oferta nr I Oferta rir 2 Oferta nr 3

I. Cena - waga 85% 214.020,00 zl brutto

IIo^c punktdw:

100 pkt x85% = 85 pkt*

238.620,00 zl brutto

Ilo^d punktow:

89,69 pkt x85% = 76,24 pkt*

366.540,00 zl brutto

Iloid punktdw:

58,39 pkt x85% = 49,63 pkt*

II. Termin wykonania pierwszej

dostawy cz?^ciowej - waga

15%

10 dni licz^c od dnia

zawarcia umowy

Ilo^d punktow:

100 pktxl5%= 15 pkt*

10 dni licz^c od dnia zawarcia

umowy

Ilo^d punktow:

100 pkt xl5% =15 pkt*

30 dni liczqc od dnia zawarcia

umowy

Ilo^d punktdw:

33,33 pkt xl5% = 5 pkt*

RAZEM: 100,00 pkt 91,24 pkt 54,63 pkt

■ Ilosc punktow obliczona wedlug wzoru i zasadprzyj^tych dla danego hyterium oceny ofert w pktXIU SIWZ.

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

Prawo zamowien publicznych.
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