
Nr zamowienia: 19/us/2018

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

usluga spoleczna - za^wienie o wartosci ponizej 750 0,00 euro

Uwzgl?dniaj^c zasady opisane w SIWZ, w zwi^zku z art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo

zamowien publicznych, infomiuj?, iz Zamawiaj^cy:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ki Oddziat Wojewodzki, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice,

dokonal wyboru oferty najkorzystniejszej w post^powaniu o udzielenie zamowienia pubUcznego na

ushig? spdeczn^ w przedmiocie: swiadczenie uslug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,

podaj^c uzasadnienie faktyczne i prawne (zamowienie podzielone na pakiety).

Jako ofert? najkorzystniejszej dla realizacji zamowienia w kazdym z pakietow (pakiet 1,11 i El) wybrano

ofert? zlozon^ przez Wykonawc?:

Poczta Polska S.A., ul. Rpdziny Hiszpanskich 8,00-^940 Warszawa:

Pakiet I - Ushigi pocztowe nie wymagaj^ce nadania w placowce operatora wyznaczonego oraz zwroty

takich przesylek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwo^ci dor^czenia iub wydania odbiorcy - za cen?

oferty: 2 520 036,75 zl brutto;

Pakiet n - Ushigi pocztowe (tzw. przesylki specjalne) wymagaj^ce zrealizowania w placowce pocztowej

operatora wyznaczonego oraz zwroty takich przesylek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwosci

dor^czenia lub wydania odbiorcy - za cen? oferty: 6 556,95 zl brutto;

Pakiet HI - Ushigi pocztowe polegaj^ce na realizowaniu przekazow pocztowych - za cen? oferty:

57 460,50 zl brutto.

Uzasadnienie faktvczne i prawne wvboru naikorzvstnieiszei oferty w kazdvm z pakietow.

Punktacia przvznana w kazdvm z pakietow

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

zostala uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji zamowienia w kazdym z pakietow, tj. w pakiecie I, E

oraz IE, w swietle kryterium oceny ofert okreslonego w SIWZ dla kazdego pakietu (cena - waga 100%).

Oferta ta jako jed5ma oferta zlozona w niniejszym post^powaniu w pakiecie I, E oraz IE, w kryterium

oceny ofert: cena - waga 100%, otrzymuje najwyzsz^ liczb§ punktow, tj. 100,00 pkt w kazdym pakiecie.

Oferta Wykonawcy na dany pakiet nie podlega odrzuceniu, zas w stosunku do Wykonawcy nie zachodz^

powody wykluczenia z post^powania. S'y-s
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