Nr zamowienia: 9/pn/2019

Nrsprawy: WAG-n.261.120.2019

Nrpisma: WAG-n.w22M.MPa.2019
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.2019 r. poz.
1843 ze zm.), informuj?, iz Zamawiaj^cy:
Narodo^ Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki, ul. Kossutha 13,40-844 Katowice,

dokonal wyboru oferty najkorzystniejszej w post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
w przedmioeie: dostawa macierzy do skladowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym.
Jake najkorzystniejsz^ dla realizacji przedmiotowego zamowienia wybrano oferty nr 1 zlozbn^ przez

WASKO SA. ul. Berbeckiego 6, 44t-100 Gliwice, za cen? oferty (zamowienie gwarantowane):
175 890,00 zl brutto.

Uzasadnienie faktvczne 1 prawne wvboru naikorzvstnieiszei oferty. Punktacia przvznana ofertom.
Zgodnie z art. 91 ust.l ustawy Prawo zamowien publicznych oraz zgodnie z pkt XIII SIWZ oferta nr 1 zostaia

uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji niniejszego zamowienia w swietle kryterium oceny ofert
okreslonego w SIWZ: Cena-waga 100%.

Oferta nr 1 w ww. kiyterium otrzymala najwyzsz^ liczb? punktow (100,00 pkt).
Oferta nr 1 nie podlega odrzuceniu, zas w stosunku do Wykonawcy nie zachodz^ powody wykluczenia.
W niniejszym post?powaniu zlozono 3 (trzy) oferty, z czego ocenie w kryterium oceny ofert podlegaly
2(dwie) oferty, tj. oferta nr 1 oraz oferta nr 2 otrzymuj^c nast^puj^c^ punktacj?.
Nr oferty

Oferta nr 1

Wykonawca

WASKO S.A.

Cena oferty
(zamowienie
gwarantowane)

Punktacja
w kryterium
Cena-waga 100%
(Iqczna punktacja)

175 890,00 zl brutto

100,00 pkt X 100% =
100,00 pkt

248 337,00 zl brutto

70,83 pkt X 100% =
70,83 pkt

ul. Berbeckiego 6
44-100 Gliwice

Oferta nr 2

ASSECO POLAND S.A.
ul. Olchowa 14
35-322 Rzeszow

Ilosc punktow obliczono wedhig wzoru i zasad opisanych w pkt XIII SIWZ.
Zgodnie z pkt XII pkt 6 SIWZ,cena za zamowienie gwarantowane stanowi cen§ oferty podlegajqc^ nast^pnie
ocenie w kryterium oceny ofert.

Nr zamowienia: 9/pn/2019

Nrsprawy; WAG-n.261.120.2019

Nrpisma: WAG-n.W^MMPa.2019
Pdnizej podaje si? rowniez ceny zaoferowane za zamowienie obj?te prawem opcji:
Oferta nr 1 -cena za zamowienie obj?te prawem opcji: 77 490^00 zl brutto,
Oferta nr 2- cena za zamowienie obj?te prawem opcji: 104 353,20 zl brutto.

Oferta nr 3 zlozona przez BIT-Technologies Piotr Tomczyk, Dariusz Biemat, Maciej Permus Sp. J.
ul. Polominska 16, 40-585 Katowice [cena ofefty (zamowienie gwarantowane): 173 059,77 zl brutto; cena za
zamowienie obj?te prawem opcji: 46 029,06 zl brutto] jako oferta odrzucona, nie brala udzialu w ww. ocenie
ofert.

Zamawiaj^cy w niniejszym post?powaniu zastosowal procedur?, o ktorej mowa w art. 24aa ust.l ustawy
Prawo zamowien publicznych.
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