
Nr zamowienia: 13/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.

2015.2164 ze zm.), informuj?, iz Zamawiaj^cy:

Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddzial Wojewodzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

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

nieograniczonego w przedmiocie: rozbudowa urzqdzen sieciowych xWDM.

Jako najkorzystniejsz^ dla realizacji zamowienia wybrano ofertf nr 3 zlozon^ przez Wykonawc?:

Solidex S.A. ul. J. Lea 124,30-133 Krakow, za cen^ 135.746,49 zl brutto.

Uzasadnienie faktvczne i prawne wyboru naikorzystnieiszej oferty. Punktacia przyznana ofertom.

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

nr 3 zostala uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji zamowienia w swietle kryterium oceny ofert

okreslonego w SIWZ. Oferta nr 3 w kryterium oceny ofert (cena - waga 100%) otrzymala

najwyzsz^ liczb? punktow, tj.lOO pkt.

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

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

Oferta nr 1 - FCA Sp. z o.o. ul. Grabska 11, 32-005 Niepolomice, cena: 192.404,03 zl brutto,

Oferta nr 2 - Kamsofl S.A. ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice, cena: 139.382,37 zl brutto,

Oferta nr 3 - Solidex S.A. ul. J. Lea 124, 30-133 Krakdw, cena: 135.746,49 zl brutto,

z czego ocenie w kryterium oceny ofert (jako oferty nieodrzucone) podlegaly oferta nr 2 oraz oferta

nr 3.

Oferty podlegaj^ce ocenie otrzymaly w kryterium oceny ofert nast^puj^c^ punktacj?, zgodnie

z zasadami okreslonymi w pkt XIII SIWZ:

Kryterium

oceny ofert

Oferta nr 2 - Kamsoft S.A. Oferta nr 3 - Solidex S.A.

Cena - waga 100% (139.382,37 zl brutto)

97,39 pkt X 100% = 97,39 pkt

(135.746,49 zl brutto)

100,00 pkt X 100% = 100,00 pkt

W niniejszej procedurze Zamawiaj^cy zastosowal art. 24aa ust.l pzp.
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