
Nr zamdwienia: 29/pii/2018

EVFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych, informuj?,

iz Zamawiajgcy:

Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddziat Wojewddzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

dokonal wyboru oferty najkorzystniejszej w post^powaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograiiiczonego w przedmiocie

zakup komputerow przenosnych wraz z osprzqtem.

Jako najkorzystniejsz^ dla realizacji przedmiotowego zamdwienia wskazano - wybrano oferty nr 2

zlozonq przez Wykonawc?:

Bit - Technologies Piotr Tomczykj Dariusz Biernat, Maciej Permus Sp. J., ul. PolominiSka 16,

40-585 Katowice, za cen^: 67 684,95 zl brutto.

Uzasadnienie faktvczne i prawne wyboru naikorzvstnieiszei ofertv. Przvznana punktacia

Po zastosowaniu procedury, o ktdrej mowa w art. 24aa ust.l pzp oraz zgodnie z pkt XTTT SIWZ

oferta nr 2 zostala uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji niniejszego zamdwienia w swietle

kryterium oceny ofert przyj^tego w SIWZ, tj. Cena - waga 100%

Oferta nr 2 uzyskala maksymaln^ liczb? punktdw w kryteriurn; l^cznie 100 pkt.

Punktacia. iaka uzvskalv ofertv fw posteoowaniu zlozono dwie ofertv"):

Kryterium Oferta nr 1

Dlgitus Krzysztof Olejniczak

ul. Krasinskiego 2919A.

40-019 Katowice

Cena - 75 678,30 zl brutto

Cena przyjfta do oceny ofert- 90 761,70 zl

brutto

Oferta nr 2

Bit - Technologies Piotr Tomczyk, Dariusz

Biernat, Maciej Permus Sp. J.

ul. Polomidska 16

40t585 Katowice

Cena - 67 684,95 zl brutto

Cena przyj^ta do oceny ofert- 80 829,45 zl

brutto

Cena - waga 100% 89,06 pkt X 100%=89,06 pkt 100 pktx 100%=100,00 pkt

Zwazywszy, iz wybdr oferty, w odniesieniu dp komputerdw przenosnych, tj. poz.l tabeli

z kalkulacj^ cenow^ (pkt lA formularza oferty), wi^ze si? z powstaniem u Zamawiaj^cego

obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku pd towardw i using, stosownie

do wymogu art. 91 ust.3a pzp, w celu oceny ww. ofert, doliczono do een (wartosci netto) z poz.l

\



Nr zamowienia: 29/pn/2018

kalkulacji ceiidwej k^dej qferty, podatek VAT w wysokosci 23%, pbdatek

Zamawaj^cy b^dkie imal obowidzek rozliczyd zgodnie z przepisaihi o podatku od towardw i

ushig. Pozostalp ppzyqe kalM ceiipwej ̂ oz. 2 i 3) kazdej z ofert zawieraly 23% podatek
VAT w tych przypadkach pbowi^zek podatko.wy spoczywa na Wykonawey. W konsekwencji,

dp oeefly pfert wedle kryteriiuri cena waga 100% przyjpto nastppuj^ce wartospi: dferta nr 1 -
90 761,70 zi brutto; ofcrta nr 2 - 80 829.45 zl brutto.

Marian Ziolko
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