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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 (t.j. Dz.U. z 2019 r.

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

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewodzki

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice,

dokonal wyboru oferty najkorzystniejszej w post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
w przedmiocie: usluga sprz^tania w obiektach Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu

Zdrowia w pakiecie I.

Jake najkorzystniejsz^ dla realizacji zamowienia w pakiecie I wybrano ofert? nr 5 zlozon^ przez Wykonawcow

wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia (Konsorcjum):

1) „ERA" Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzow - Lider Konsorcjum,
2) NOYIA Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ ul. Paderewskiego 34, 41-500 Chorzow - Czlonek

Konsorcjum,

za cen? oferty 541 583,76 zl brutto.

Uzasadnienie faktvczne i prawne wvboru naikorzvstnieiszei ofertv w pakiecie I. Punktacia r)rzvznana ofercie

w iedvnvm krvterium ocenv ofert (cena - waga 100%!

Zgodnie z art. 91 ust.l ustawy Prawo zamowien publicznych oraz zgodnie z pkt XIII SIWZ, w zwi^zku z art.
24aa ust.2 ustawy Prawo zamowien publicznych, oferta nr 5 zostala uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji
zamowienia w pakiecie 1 w swietle jedynego kryterium oceny ofert okreslonego w SIWZ: Cena - waga 100%.

Nr oferty Wykonawea Cena oferty - pakiet 1 Punktacja w kryterium

cena -100%

Oferta nr 5 Konsorejum Firm - Wykonawey wspolnie ubiegaj^ey si? o
udzielenie zamowienia: 1) „ERA" Sp. z o.o.
ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzow - lider Konsorcjum,
2) NOVIA Sp. z 0.0. ul. Paderewskiego 34, 41-500

Chorzdw - czlonek Konsorcjum

541 583,76 zt brutto 100,00 pkt

Oferta nr 3 zlozona przez Hemag H. Guziak S.j., ul. Konecznego 8, 31-216 Krakow, jako oferta podlegaj^ca
odrzuceniu w pakiecie I, nie brala udziatu w ww. ocenie ofert.

Wykonawca Odnowa Sp. z o.o., ul. Koraszewskiego 8-16, 45-011 Opole (oferta nr 4) odmowil podpisania
umowy.

Oferta nr 5, jako jedyna oferta podlegaj^ca ocenie w ww. kryterium otrzymala najwyzszq liczb? punktow
(100,00 pkt).
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Ilosc punktow obliczono wedlug wzoru i zasad opisanych w pkt XIII SIWZ. Oferta nr 5 nie podlega

odrzuceniu, zas w stosunku do Wykonawcy nie zachodzq powody wykluczenia.

Zamawiaj^cy w niniejszym post^powaniu zastosowal procedure, o ktorej mowa w art. 24aa ust.I oraz wobec

odmowy podpisania umowy przez Odnowa Sp. z o.o. procedure, o ktorej mowa w art. 24aa ust.2 pzp.
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