
Nr sprawy: WAG-II,261.53.2019 nr zam6wienia: 8/us/2019 - ushiga sppleczna

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz.U.

z 2018, poz. 1986 ze zm.) w zw. z pkt II oraz pkt XIY pkt 2 SIWZ, informuj?, iz Zamawiaj^cy:

Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddzial Wojewodzki

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice

dokonal wyboru oferty najkorzystniejszej w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego

na uslug^ spoleczn^ w przedmiocie: ochrona obiektow l^l^skiego Oddzialu Wojewodzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia - ustuga spoleczna o wartosci mniejszej niz 750.000 EURO.

Jako najkorzystniejsz^ dla realizacji przedmiotowego zamowienia wybrano ofert?

(oznaczon^ nr 1) zlozon^ przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia

(Konsorcjum), w skiadzie:

1) Era Spoika z o.o. ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzow (Lider konsorcjum);

2) Novia Spoika z o.o. ul. Paderewskiego 34, 41-500 Chorzdw (Partner konsorcjum);

3) CZASZA Spoika z o.o. Spoika komandytowa ul. Karlowicza 9, 43-300 Bielsko-Biala

(Partner konsorcjum);

4) Perfekt-Service Ochrona Mienia, Osob i Doradztwo Prawne Spoika z o.o., Al. Armii Krajowej

1/3 lok.5, 42-200 Cz?stochowa (Partner konsorcjum),

za cen? oferty: 1.275.712,24 zl brutto.

Uzasadnienie faktvczne i prawne wvboru naikorzvstnieiszei oferty. Punktacia nrzvznana zlozonei

ofercie.

Oferta zlozona przez ww. Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia

(Konsorcjum) nie podlega odrzuceniu, zas w stosunku do Wykonawcow nie zachodz^ powody

wykluczenia z post?powania.

Zgodnie z art. 91 ust.l cyt. Ustawy w zw. z pkt II SIWZ oraz zgodnie z pkt XIII SIWZ ww. oferta

zostala uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji przedmiotowego zamowienia w swietle

■f feyterium oceny ofert okreslonego w SIWZ.
•g J |>ferta ta jako jedyna oferta zlozona w niniejszym post?powaniu w kryterium oceny ofert: Cena
'B tM1 waga 100%, otrzymala najwyzsz^ liczb? punktdw, tj. 100,00 pkt.
I |. |>rz>^anapunktacja: 100,00 pkt X 100%= 100,00 gkt. ^ .
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