Nr sprawy: WAG-II.261.66.2020

zamowieriie nr 15/pn/2020

Nrpisma: WAG-II.W.S33Q>.AB.2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamOwien publicznych w zwicpku z art. 90 ust. I ustawy
z dnia 11.09.2019 r. Przepisy wprowadzajqce ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020,
informuj?, iz Zamawiaj^cy:
Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddzial Wojewddzki
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

dokonal wyboru oferty najkorzystniejszej w post^powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
w przedmiocie: Robota budowlana - rozbudowa z nadbudow^ budynku administracyjno- biurowego Slqskiego
OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13(zamdwienie nr 15/pn/2020),
Jake najkorzystniejsz^ dla realizacji przedmiotowego zamowienia wybrano ofertf nr 1 zlozon^ przez Wykonawc?:
Przedsifbiorstwo Budowlane „DOMBUD" S.A., ul. Drzymaly 15, 40-059 Katowice, z cenq oferty; 6 519 083,21 zl
brutto.

lizasadnienie

faktvczne

i

prawne

wvboru

naikorzvstnieiszei

oferty.

Punktacia

przvznana

ofercie

w iedvnvm krvterium ocenv ofert oraz laczna punktacia.

Zgodnie z art. 91

ust.l ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz zgodnie z zasadami okre^lonymi
w pkt XIII SIWZ, oferta nr 1 zostala uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji zamdwienia w swietle jedynego kryterium

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

Oferta ta w jedynym kfyteriurtl oceny ofert: cena - waga 100% otrzymuje najwyzsz^ liczb? punktdw,
tj. 100,00 pkt.

Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, za^ w stosunku do Wykonawcy nie zachodz^ powody wykluczenia
z post^powania.
Ponizei punktacia przvznana iedvnei ofercie podlegaiacei ocenie w iedvnvm krvterium oceny ofert. zgodnie
z zasadami okre^lonvmi w pkt XIII SIWZ: Cena - waga 100%.

Numer

Nazwa/fuma

oferty

oraz adres/siedziba

Ilo^c punktdw
w kryterium:

Cena oferty

Wykonawcy

Przedsifbiorstwo Budowlane
„DOMBUD" S.A.
ul. Drzymaly 15

1

Laczna
ilo^c punktdw

Cena- waga 100%

6 519 083,21 zl brutto

po poprawie

Ilosd punktdw:
100,00 pkt
100,00 pkt

X 100% =

100,00 pkt

40-059 Katowice
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