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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 2019, poz. 1843 ze zm.) w zw. z pkt U oraz pkt XIV pkt 2.SIWZ, informuj?, iz Zamawiaj^cy:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki

ul. Kossutha 13,40-i844 Katowice

dokonal wyboru oferty najkorzystniejszej w post^pow^u o udzielenie zamowienia publicznego

na usiiig^ spoleczri^ w przedmiocie: ochrdna obiektow i§l^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego
Narpdowego Funduszu Zdrowia - usluga spoleczna o wartosci mniejszej niz 750.000 EURO.

Jako najkorzystniejsz^ dla realizacji przedmiotowego zamowienia wybrano ofert? (oznaczon^

nr i) zlozon^ przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia

(Konsorcjum), w sldadzie:

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

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

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

(Partner konsorcjum);

4) CNT Spolka z o.o., ul. Kawia 4/16 Iqk. 115,42-202 Cz?stochowa (Partner konsorcjum).

za cen? oferty: 1 463 963,32 zl brutto.

Uzasadnienie faktvczne i prawne wvboru naikorzvstnieiszei oferty. Punktacia przvznana ofercie
nr 1 w krvterium ocenv ofert .

Oferta zlozona przez ww. -Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? p udzielenie zaniowienia

(Konsorcjum) nie podlega odrzucemu, zas w stosunku dp Wykonawcow nie zachodz^ powody
wykluczenia z post?powania.

Zgodnie z art. 91 ust.l pzp w zw. z pkt II SIWZ oraz zgodnie z pkt XIII SIWZ oferta nr 1

(jedyna oferta podlegaj^ca ocenie) zostala uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji

przedmiotowego zamowienia w swietle kryterium pceny ofert okreslonego w SIWZ: Cena -

-waga 100%.

Punktacia przvznana ofercie nr 1 w iedvnvm krvteriuni ocenv ofert Ccena - waga 100%) ,

Nr oferty Wykonawca Cena oferty' Punktacja

w kryterium

Cena-waga 100%

Oferta nr I Konsorcjum w skladzie:

l)EraSp6Ikazo.o., \
ul. Katowicka 16B, 41-500 \

1 463 963,32 zi brutto 100,00 pkt -
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Chorzdw (Lider konsorcjum);

2)Novia Sp6lka z o.o.,

ul. Paderewskiego 34,41-500

Chorzdw (Partner konsorcjum);

3) CZASZA Sp61ka z o.o. Sp6Ika

komandytowa,

ul. Karlowicza 9,43-300 Bielsko-

Biala (Partner konsorcjum);

4) CNT Sp61kaz o.o., ul. Kawia ,

4/16 lok. 115,'42-202 Cz^stochowa

(Partner konsorcjum)

Oferta nr 2 ziozona przez Konsorcjum:

1) Agencja Ochrony Kowalczyk Spolka z o.o., ul. Chmielna 34, 00-020 Warszawa

(Lider konsorcjum);

2) Agencja Ochrony MK Spolka z o.o., uI. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa

(Partner konsorcjum);

3) Agencja Ochrony MK BIS Spolka z o.o., ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa

(Partner konsorcjum)

cena oferty: 1 558 420,60 zl brutto (po poprawieniu),

jako oferta podlegajqca odrzuceniu, nie brala udziahi w ww. ocenie ofert.

Ilosc punktow obliczono wedhig wzoru i zasad ppisanych w pkt XEI SIWZ.

Zamawiaj^cy w niniejszym post^powaniu zastosowal procedure, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 pzp.
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