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zamowienie nr 17/pn/2020

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwieil publicznych, informuj?, iZ Zamawiajqcy:

Narpdowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddzial Wojew6dzki
ul. Kpssutha 13,40-844 Katowice

dokonal wyboru oferty najkorzystniejszej w post^powaniu prowadzonyin w tiybie przetargu nieograniczonego
w przedmiocie: Robota budowlana - wykonanie systemu alarmowego przeciwpoiarowego SAP w budynku
delegatury Slgskiego OW NFZ w Rybniku,

Jako najkorzystniejsza dla realizacji przedmiptowego zamdwienia wybrano ofert? nr 2 zloion^ przez Wykonawcp:
KABE Systemy Alarmowe Sp. zo.o., ul. Warydskiego 63,43-190 Mikol6w,zcenq oferty: 97 605,57 zl brutto.

Uzasadnienie faktyczne i prawne wvboru naikorzvstnieiszei oferty. Punktacia przvznana ofercie

w iedvnvm krvterium ocenv ofert oraz laczna punktacia.

Zgodnie z art. 91 ustl ustawy Prawo zamowien publicznych oraz zgodnie. z zasadami okre^lonymi
w pkt XIII SIWZ, oferta nr 2 zostala uznana za najkorzystniejszq dla realizacji zamdwienia w Swietle kryterium oceny
ofert okreslonego w SIWZ:

Cena - waga 100%

Oferta taw kryterium oceny ofert: cena-waga 100% otrzymuje najwy^sz^ liczb? punktdw, tj. 100,00 pkt.
Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, za^ w stosunku do Wykonawcy nie zachodzq powody wykluczenia
z postppowania.

W niniejszym post^powaniu zlo:zono w sumie 4 oferty, z czego ocenie podlegajg oferty nr 2, 3 i 4.
Oferta nr 1, ELPROTECT Szymanski Spdlka Jawna, ul. Tysiqclecia 78, 40-871 Katowice, jako oferta odrzucona nie
podlega ocenie.

Poni^ei punktacia przvznana ofertom podlegai^cvm ocenie w iedvnvm krvterium ocenv ofert. -zgodnie z zasadami
okre^lonvmi w pkt XIII SIWZ: Cena - waga 100%

Numer

oferty
Nazwa/firma

oraz adres/siedziba

Wykonawcy
Cena oferty

IloSd punktdw
wkrjierium:

Cena-waga 100%

Laczna punktacja

■ 2

KABE Systemy Alarmowe Sp. z o.o.
ul. Wai^skiego 63
43-190 Mikoldw

94 702,93 zl brutto
Po poprawle

97 605,57 zl brutto

Ilo^c punktdw:
100 pkt X 100% = ■

ioo,oo pkt
100,00

pkt

3

Biuro Uslug Specjalistycznych
„AT6MSERyiCE» Sp. zb.o.

ul. Jozefowska 6

40-144 Katowice

97 644,77.zl brutto

Po poprawie

102 459,11 zl brutto

Ilo^d punktdw:
95,26 pkt X 100%= -

95,26 pkt
95,26 pkt

4 INTERATJT Slawomir Kowalczyk
ul. Slowackiego 4
41-400 Myslowice

111 315,00 zl brutto

Ilo^d punktdw:
87,68 pkt X 100% =

87,68 pkt 87,68 pkt
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