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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.2019 r. poz. 1843
ze zm.), informuj?, iz Zamawiaj^cy:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice,

dokonal wyboru oferty najkorzystniejszej w post?powaniu prowadzonym w tiybie przetargu nieograniczonego
w przedmiocie zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegaj^cej na modernizacji instalacji
klimatyzacji na V till kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 - budynek A.

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

ADG Sp. z 0.0. ul. Gornosl^ska 7, 41^500 Chorzow,

za cen^: 531 975,00 zl brutto.

Uzasadnienie faktycaie i: prdwne'wVboru naikorzvstnieiszei ofertv. Punktacia przvznana ofertom w krvteriach
ocenv ofert i laczna 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 zamowienia w swietle kryteriow oceny ofert okreslonych w SIWZ: I.
Cena - waga 60%, II. Okres gwarancji i r?koJmi za wady - waga 20%, III. Klasa efektywnosci energetycznej -
waga 20%. W ramach kryterium III przewidziano dwa podkryteria: 1) podkryterium IIIA. - klasa efektywnosci
energetycznej oferowanych jednostek zewn?trznych przy chlodzeniu oraz 2) podkryterium IIIB. - klasa
efektywnosci energetycznej oferowanych jednostek zewn?trznych przy grzaniu. Oferta nr 1 otr^mala
najwyzsz^ liczb? punktow (l^cznie 100,00 pkt). Oferta nr 1 nie podlega odrzuceniu,, zas w stosunku do
Wykonawcy nie zachodz^ powody wykluczenia z post^powania.

Punktacja przyznana ofertom:

Kryterium oceny ofert Oferta nr 1

ADG Sp. z o.o.

ul. Gornosl^ska 7

41-500 Chorzow

Oferta nr 2

Mabapa-Firma

Pfodukcjrjno-Uslugowo-Handlowa Piotr

Chudoba

ul. Paszynsktego 427

44-151 Gliwice

I.Cena - waga 60% Cena: 531 975,00 zl brutto

IIosc punktow: 100,00 x 60% = 60,00 pkt
Cena: 699 500,00 zl brutto

Ilosc punktow: 76,05 x 60% = 45,63 pkt
ll.Okres gwarancji i rgkojmi za wady —

waga 20%

60-miesi?czna gwarancja i r?kojmia za wady

Ilosc punktow: 100,00 x 20% = 20,00 pkt
60-miesi?czna gwarancja i rgkojmia za wady

Ilosc punktow: 100,00 x 20% = 20,00 pkt
lli.Klasa efektywnosci energetycznej -

" wagji 20%

Podkryterium IIIA. Klasa efektywnosci

energetycznej oferowanych jednostek
Klasa efektywnosci energetycznej A-+++

(SEER >8;50)'- 50 pkt
Klasa efektywnosci energetycznej A+++

(SEER >8,50) - 50 pkt
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zewn?trznych przy chlodzeniu

Podkryterium IIIB. Klasa efektywnosci

energetycznej oferowanych jednostek

zewn?trznych przy grzaniu

Suma punktow

Klasa efektywno&i energetycznej A++

(4,60 <SCOP<5,lQ) - 25 pkt

Stosownie do zapisu pkt XIII ppkt 3 SIWZ:

JezeU kazda z ofert uzyska w kryterium III

l^cznie tak^ sama Uczb? (sum?) punktow,

przyjmuje si?, iz kazda z nich jako

najkorzystniejsza otrzymuje 100,00 pkt.

Ilosc punktow: 100,00 x 20% = 20,00 pkt

100,00 pkt

Klasa efektywnosci energetycznej A++

(4,60'<SCOP<5,10)-25pkt

Stosownie do zapisu pkt XIII ppkt 3 SIWZ;

JezeK kazda z ofert uzyska w kryterium III

i^cznie tak^ sama liczb? (sum?) punktow,

przyjmuje si?, iz kazda z nich jako

najkorzystniejsza otrzymuje 100,00 pkt.

Ilosc punktow: 100,00 x 20% = 20,00 pkt

85,63 pkt

W niniejszym post?powaniu zastosowano art. 24aa ust.l pzp.
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