
Nr zamowienia: 12/pn/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 Zamawiajqcy:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice

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

nieograniczonego w przedmiocie: rozbudowa infrastfuktury serwerowej Slqskiego Oddziatu

Wojewddzkiego NFZ.

Jako najkorzystniejsz^ dla realizacji przedmiotowego zamowienia wybrano ofertif nr 1 zlozon^

przez Wykonawc? SOFTDATA Sp. z o.o. ul. Towarowa 35/44, 00-869 Warszawa, za cen?

oferty (zamowienie gwarantowane) 629.468,49 zl brutto.

Uzasadnienie faktyezne i prawne wybom naikorzvstnieiszei oferty. Punktacia przyznana ofertom.

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 niniejszego zamowienia w swietle kryteriow

oceny ofert okreslonych w SIWZ. Oferta m 1 otrzymala najwyzszq. liczb? punktow

w kazdym kryterium oceny ofert, tj. w kryterium I (Cena) oferta otrzymala 75,00 pkt, w kryterium

II (Dlugosc okresu gwarancji i r^kojmi za wady) otrzymala 20,00 pkt; w kryterium III (Warunki

realizacji zgloszeh w ramach gwarancji) otrzymala 5,00 pkt. L^czna punktacja uzyskana przez

ofert? nr 1 wynosi 100,00 pkt (najwyzsza uzyskana liczba punktow).

Oferta nr 1 nie podlega odrzuceniu, zas w stosunku do Wykonawcy nie zachodz^ powody

wykluczenia.

W niniejszym post?powaniu zlozono 4 (cztery) oferty:

Oferta nr 1 - SOFTDATA Sp. z o.o. ul. Towarowa 35/44, 00-869 Warszawa, cena oferty

(zamdwienie gwarantowane): 629.468,49 zl brutto;

Oferta m 2 - INFOMEX Sp. z o.o. ul. Wesola 19B, 34-300 Zywiec, cena oferty (zamowienie

gwarantowane): 679.513,50 zl bmtto;

Oferta m 3 - SANSEC POLAND S.A. ul. Prusa 2, 00-493 Warszawa, cena oferty (zamdwienie

gwarantowane): 650.799,15 zl bmtto;

Oferta m 4 - WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, cena oferty (zamdwienie

gwarantowane): 691.777,83 zl bmtto.



Nr zamowienia: 12/pn/2017

Oferty te w kryteriach oceny ofert otrzymaly nast^puj^ca punktacj?:

Kryterium Oferta nrl-SOFTDATA Oferta nr 2 - INFOMEX Oferta nr 3 - SANSEC Oferta nr 4 — WASKO

oceny ofert Sp. z 0.0. Sp. z 0.0. POLAND S.A. S.A.

I.Cena - waga 75% (cena oferty - zamdwienie (cena oferty - zamowienie (cena oferty - zamowienie (cena oferty - zamdwienie

gwarantowane: gwarantowane: gwarantowane: gwarantowane:

629.468,49 zl brutto) 679.513,50zl brutto) 650.799,15 zl brutto) 691.777,83 zl brutto)

Ilosd punktow: 75,00 pkt. Ilosd punktdw: 69,48 pkt. Ilosc punktdw: 72,54 pkt. Ilosc punktdw: 68,24 pkt.

II.Dlugoic okresu (36 m-ey) (36 m-cy) (36 m-cy) (36 m-cy)

gwarancji i r^kojmi 20,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt

za wady - waga 20%

III.Warunki realizacji (A) (A) (B) (A)

zgloszen w rarnach 5,00 pkt 5,00 pkt 2,5 pkt 5,00 pkt

gwarancji - waga 5%

Razem

(suma punktdw): 100,00 pkt 94,48 pkt 95,04 pkt 93,24 pkt

Zgodnie z pkt XII pkt 5 SIWZ, cena za zamowienie gwarantowane stanowi cen? oferty

podlegaj^cq. nast^pnie ocenie w krjderium I oceny ofert.

Ilosc punktow obliczono wedhig wzorow i zasad opisanych w pkt XIII SIWZ.

Warunki realizacji zgloszen w ramach gwarancji - odpowiednio A b^dz B - rowniez definiuje

pkt XIII SIWZ.

Ponizej podaje si? rowniez ceny zaoferowane za zamowienie obj?te prawem opcji:

Oferta nr 1 - cena za zamowienie obj?te prawem opcji: 199.892,22 zl brutto;

Oferta nr 2 - cena za zamowienie obj?te prawem opcji: 210.625,20 zl brutto;

Oferta m 3 - cena za zamowienie obj?te prawem opcji: 193.916,88 zl brutto;

Oferta nr 4 - cena za zambwienie obj?te prawem opcji: 206.118,48 zl brutto.

Zamawiaj^cy w niniejszym post?powaniu zastosowal procedur?, o ktbrej mowa w art. 24aa ust.l

ustawy Prawo zamowien publicznych.
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