
Nr zamowienia: 13/pn/2019 Nr sprawy: WAG-II.261.128.2019
Na Pi'SMft : 44.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.20j04 r. Prawo zamowien publicznych (j.t.Dz.U.2019 r. poz. 1843
ze zm.), informuj?, iz Zamawiaj^cy: ;

!

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewodzki

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice,

dokonat wyboru oferty najkorzystniejszej w post^powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

w przedmiocie: robota budowlana - zakup i montaz instalacji 2 kpl. klimatyzatorow precyzyjnych

w pomieszczeniu serwerowni na HI kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 Katowicach

Jake najkorzystniejsz^ dla realizacji przedmiotowego zamowienia wybrano ofert§ nr 1 ziozon^ przez

AIRCO Sp. z 0.0. 43-143 L^dziny, ul. Oficerska4 za cen§ oferty: 306.496,32 zl brutto.

Uzasadnienie faktvczne i prawne wvboru Inaikorzvstnieiszei oferty. Punktacia przvznana ofertom

w kazdvm krvterium ocenv ofert i laczna punktacia.

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

nr 1 zostala uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji niniejszego zamowienia w swietle kryteriow oceny

I. Cena - waga 95%,

II. Dhigosc zaoferowanego okresu gwarancji i r^kojmi za wady - waga 5%.

Oferta nr 1 otrzymala najwyzsz^ liczb? punktow.; L^cznie (w sumie) 98,00 pkt.
Oferta nie podlega odrzuceniu, zas w stostmku do Wykonawcy nie zachodz^ powody wykluczenia.

I

I

W niniejszym post^powaniu zlozono w sumie 2 oferty:

Oferta nr 1 - AIRCO Sp. z o.o. 43-143 L^dziny, ill. Oficerska 4;

Oferta nr 2 - Mabapa-Firma Produkeyjno-Uslugbwo-Handlowa Piotr Chudoba, ul. Daszyhskiego 427, 44-151
Gliwice.

W kryteriach oceny ofert (I. Cena - waga 95%, II. Dhigosc zaoferowanego okresu gwarancji i r^kojmi za

wady - waga 5%) oferty otrzymaly nast^puj^c^ punktacj?. Punktacja zostala przyznana ofertom zgodnie z

zasadami okreslonymi w pkt XTTT SIWZ:

Kfj4:erium
oceny ofert

Oferta nr 1

AIRCO Sp. z 0.0.
Oferta nr 2

Mabapa - F.P.U.H. Piotr Chudoba
I. Cena - waga 95% (cena oferty 306.496,32 zl

brutto)
Ilosc punktow:
100,00 pkt X 95% = 95,00 pkt

(cena oferty 344.944,28 zl brutto)
Ilosc punktow:
88,86 pkt X 95%= 84,41 pkt

fiA
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II. Dhigosc zaoferowanego
okresu gwarancji i r^kojmi
-za wady - waga 5%

(zaoferowano 36 tniesi^cy)
Ilosc punktow:
60,00 pkt X 5% = 3,00 pkt

. (zaoferowano 60 miesi^cy)
Ilosc punktow:
100,00 pkt X 5% = 5jOO pkt

Suiriapunktow
(kiyterium I+II)

98,00 pkt 89,41 pkt

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

Prawo zamowien publicznych.

Zaden z wykonawcow nie zostal wykluczony z post?powania. Zadna z ofert nie zostaia odrzucona.
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