
Nr zamowienia: 28/pn/2018 pakiet I

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - PAKIET I

Na podstawie art. 92 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien

publicznych (j.t.Dz.U.2018.1986), zwanej dalej „pzp", informuj? o dokonanym przez

Zamawiaj^cego wyborze oferty najkorzystniejszej w pakiecie I zamowienia prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: ushiga sprz^tania w obiektach Sl^skiego

Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Fimduszu Zdrowia, podaj^c ponizej uzasadnienie

faktyczne i prawne.

Jake najkorzystniejsz^ dla realizacji przedmiotowego zamowienia w pakiecie I - usiuga

sprz^tania obiektu Sl^skiegp OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, wybrano ofertf

nr 4 zlozon^ przez Wykonaweow wspolnie ubiegaj^eyeh sip o udzielenie zamowienia

(Konsorcjum):

1) „ERA" Spoika z ograniczon^ odpowiedzialnosei^ ul. Katowieka 16B, 41-500 Chofzow -

Lider Konsorcjum,

2) NOVIA Spoika z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ ul. Paderewskiego 34, 41-500 Chorzow -

Czlonek Konsorcjum,

za cenp oferty 472 315,08 zl brutto.

Uzasadnienie faktvczne i prawne wvboru naikorzvstnieiszei ofertv: punktacia przvznana ofertom

Zgodnie z art. 91 ust.l ustawy Prawo zamowien publicznych oraz zgodnie z pkt XIII SIWZ oferta nr 4

zostala uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji zamowienia w pakiecie I w ̂wietle kryterium oceny

ofert: Cena - waga 100%, okreslonego w SIWZ.

Oferta nr 4 w kiyterium oceny ofert (cena - waga 100%) otrzymala najwyzsz^ ilosc punktow,

tj. 100,00 pkt (100,00 pkt X 100%).

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

W niniejszym postppowaniu w pakiecie I ziozono pipe ofert, z czego ocenie w kryterium oceny ofert

podlegaly cztery oferty (oferta nr 1, 3, 4, 5); oferta nr 2 zlozona przez: Firma Ushigowa „AGA"
Agnieszka Kasihska ul. Energetykow 5, 43-170 Laziska Gome (cena oferty po poprawieniu: 688 496,64

zl brutto) nie podlegala ocenie jako oferta odrzucona.

Punktacja przyznana ofertom podlegaj^cym ocenie w pakiecie I:

Nr

oferty

Wykonawca Cena oferty - pakiet I Punktacja w

kryterium

cena - 100%

Oferta Quavo Sp. z 0.0. 482 263,32 zl brutto 97,94 pkt

m I ul. Gersona 8

42-200 Cz?stochowa

Oferta

nr 3

Gemina Sp. z o.o.

ul. Trochimowskiego 11

42-200 Cz^stochowa

564 570,00 zl brutto 83,66 pkt

j
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Oferta

1114

Konsorcjum Firm

(Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie -

zambwienia):

1) „ERA" Sp. z o.o.

ul. Katowicka ISB,

41-500 Chorzbw lider Konsorcjum,

2) NOVIA Sp. z 0.0.

ul. PaderewskiegO 34

41-500 Ghorzdw -czlonek Konsorcjum

472 315^08 zl brutto , 100,00 pkt

Oferta

lir 5

Przedsi?biorsttvo Wielobranzpwe Karabela-GK Sp. z o.o.
ul. Warszawska 34

25-312Kielce

552 161,76 zl brutto. '  85,54 pkt

Ilosc punktow obliczono wedlug wzoru i zasad opisanych w pkt XIIISIWZ.

Zamawiaj^cy zastosowal procedure, o ktorej mowa w art. 24aa ust.l pzp. .
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