
Nr sprawy: WAG^n.26i.36.2Q2ft
Nrpisma: WAG-n.WJihQ)6.v)^..AB.2020

zamowienie nr 7/pn/2020

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W .op^ciu 0 art. 92 ust. 2 Ustawy z dilia 29.01.2004 r. Prawo zainowien publicznych, (j.t. Dz.U.2019.1843

ze zm.), infonnuj^, iz Zamawiaj^cy:

Nafodowy Fiindusz Zdrotvia Sl^ski Oddzia} Wojewodzld

ul. Kossiitha 13,40-844 Katowice

dokonal wyboru oferty najkorzystniejszej w post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

w przedmiocie: Modernizacja systeniu sldadowania danych w Centrum zapasowym^

Jako najkorzystniejsz^ dia realizacji przedmiotowego zamowienia wybrano ofertig nr 1 zlozon^ przez
Wykonawc^:

WASKO S.Ai ul. Berbeckiego 6j 44-100 Gliwice, za cen^ oferty (zamowienie gwarantowane):
341 477,52 zl brutto.

Uzasadnieriie faktvczne 1. prawne wybofii naikOrzvstnieiszei

w krvterium ocenv. ofeii: oraz laczna punktacja.

oferty. Punktacia, pfzvznana Ofercie

Zgodnie z art. 91 ustl ustawy Prawo zamowien publicznych oraz zgodnie z pkt Xttl SlWZ oferta nr 1 zostala
uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji niniejszego zamowienia w swietle kryterium oceny ofert
okreslpriego w SIWZ: Cena - waga 100%.

Oferta nr 1 w ww. kryterium otrzymala najwyzsz^ liczb? punktow (100,00 pkt).
Oferta nr 1 nie podlega odrzuceniu, zas w stosunku do Wykonawcy nie zachodz^ powody wyklUczenia.
W niniejszym postppowaniu zostala zlozona tyiko 1 G^dna) oferta.

Punktacja przyznana ofercie w jedynym kryterium oceny ofert (cena - waga 100%)

Nr oferty Wykonawca Cena oferty (zamowienie

gwarantowane)

Punktacja

w kryterituh

Cena^ waga 100%

(I^cziia punktacja)

Oferta nr 1

WASKO S.A.

ul. Berbeckiego 6
44-100 Gliwice

341 477,52 zl 100,00 pkt X100%
= 100,00 pkt

Ilosc punktow obliczono wedhig wzoru i zasad opisanych w pkt XTTT SIWZ.

Zgodnie z pkt Xn pkt 7 SIWZ, cena za zamowienie gwarantowane stanowi cen? oferty podlegajqc^
nastppnie ocenie w kryterium oceny ofert.

Ponizej podaje sip rowniez cenp zaoferowan^ za zamowienie objpte prawem opcji.
Oferta nr 1 - cena za zamdwiepie objpte prawem opcji: 214 777^§]
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