
Nr zamowienia: 26/us/2018

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Uwzgl^dniaj^c zasady opisane w pkt XFV pkt 1 SIWZ w zwi^zku z art. 138o ustawy z dnia

29.bl.20G4 r. Prawo zamowien publicznych, informuj?, iz Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz

Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzld, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, dokonal wyboru

oferty najkorzystniejszej w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ushig?

spoleczn^ w przedmiocie: potw;ierdzaiiie slderowan na leczenie uzdrpwiskowe dorosiych

i dzieci, podaj^e uzasadnienie faktyczne i prawne.

Jake najkorzystniejsz^ dla realizacji zamowienia wybrano oferty nr 1 zlozon^ przez

Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia:

1) Barbara Miklasz^Lochocka ul. Bukowa 44/6,41-600 Swi?tochlowice,

2) Irena Dyner-Jama ul. Pospiecha 22/44,41-800 Zabrze,

3) Zygmunt Klosa ul. Lipowa 4c/3,41-106 Siemianowice Sl^skie

z cen^ 130 000,00 zl brutto.

Uzasadnienie faktvczne i prawne wvboru naikorzvstnieiszei ofertv. Punktacia nrzvznana

zlozonei ofercie w kazdvm krvterium ocenv ofert i l^czna punktacia.

Zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt XIII SIWZ oferta nr 1 zostaia uznana

za najkorzystniejsz^ dla realizacji przedmibtowego zamowienia w swietle kryteriow oceny ofert

pfzyj?tych W SIWZ.

Po zsumowaniu punktacji otrzymanej przez ofert? nr 1 w obu kryteriach oceny ofert, oferta

ta uzyskala najwyzsz^ liczb? punktow - l^cznie 100,00 pkt.

Oferta nie podlega odrzuceniu, zas w stosunku do Wykonawcy (Wykonawcow wspolnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia) nie zachodz^ powody wykluczenia.

W ninieiszvm nostenowaniu ziozono iedna oferte:

Oferta 1 - Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy si? o udzielenie zamowienia (Konsorcjum):

1) Barbara Miklasz-Lochocka ul. Bukowa 44/6,41-600 Swi?tocMowice,

2) Irena Dyner-Jama ul. Pospiecha 22/44,41-800 Zabrze,

3) Zygmimt Klosa ul. Lipowa 4c/3,41-106 Siemianowice Sl^kiO.

Gena oferty: 130.000,00 zl brutto.



Nr zamowienia: 26/us/2018

Srednia liczba lat pracy lekgurzy specjalistow, ktorzy uczestniczyc w wykonywaniu

zamowienia: 22,67.

Oferta nr 1 w kryteriach oceny ofert uzyskala nast^puj^c^ punktacj?:

Oferta nrl

Kryteriimi rCena oferta - waga kryteiium 95% l()Gpktx95%=95pkt
Kryterium If . Srednia lieZba lat pracy lekarzy
specjalistow, ktorzy b^d^ uczestniczyc w wykonywaniu
zamowienia - waga kryterium 5%

100 pktx 5%=^5 pkt

L^cznapuhktacja: ; 100,00 pkt
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