
Nr sprawy: WAG-n.26U L2020
Nrpisma: WAG-n.W.^9.W.^AB.2020

zain6wienie nr l/pn/2020

INFOIWMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTMEJSZEJ

W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych, infomiuj^j
iz Zamawiaj^cy:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski OddziaJ Wojewodzld

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice ,

dokonal wyboru oferty najkorzystniejszej w post^powaniu prowadzoriym w trybie przetargu nieogfaniczonego

w przedmiocie: dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dla Slqskiego OW NFZ.

Jako najkorzystniejszq dla realizacji przedmiotowego zamowienia wybrano ofertf nr 1 zlozon^ przez

Wykonawc?:

Hurtowa Sprzedaz Kopert Druki Art. Papierhicze Leszek Kujbida, Przyprostynia

ul. Prahdoty 41, 64-360 Zbqszyn, z cen^ oferty: 127.419,39 zl brutto.

Uzasadnienie faktvczne i prawne wvboru naikorzvstnieiszei ofertv. Punktacia przvznana ofertom
w kazdvm krvterium ocenv ofert oraz l^czna punktacia.

Zgodnie z art. 91 ust.l ustawy Prawo zamowien publicznych oraz zgodnie z pkt Xin SIWZ oferta nr 1
zostala uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji zamowienia w swietle kryteriow oceny ofert okreslonych

wSIWZ:

Kiyterium I; Cena - waga 90%.

Kr^erium 11: Wykonanie przedmiotu zamowienia z U2yciem surowcow wtomych - waga 10%.

Punktacja przyzmana ofertom w kryteriach oceny ofert zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt XIII

SIWZ;

Numer

oferty
Nazwa/firma

oraz' adres/siedziba

Wykonawcy

Cena oferty
brutto

Ilo^6 punktdw
w kryterium I;

Cena - waga 90%

l\oi6 punktdw
w kryterium II:

Wykonanie przedmiotu ̂ mdwienia
z uiyciem surowcdw wtdrnych

-waga 10%
A. Koperty z logo NFZ
B. Papier firmowy*

L^czna
punktacja

1 '
Hurtowa Sprzedaz

Kopert
Druki Art.

Papiemicze
Leszek Kujbida
Pr2yprostynia,
ul;'Prandoty41

. 64-360.Zbqszyn

127.419,39 z!

100,00 pkt X 90%=
90,00 pkt

A. Koperty z logo NFZ: 50,00 pkt
B. Papier firmowy: 50,00 pkt

L^cznie (A+B):
100,00 pkt X 10% = 10,00.pkt 100,00 pkt



Nrsprawy: WAG-n.261.11.2020
Nr pisma: WAG-n.W AB.2020

zamowienie nr l/pn/2020

2

Bonecki Boguslaw
Agencja

Reklamowo-

Handlowa„RELEX"
Nowa Iwiczna -

ul. Zimowa 27B/34

05-500 Piaseczno

134.685,00 zl
94,61 pktx90%=

85,15 pkt

A. Koperty z logo NFZ: 50,00 pkt
B. Papier firmowy: 50,00 pkt

Lqcznie (A+B):
100,00 pktx 10% = 10,00 pkt 95,15 pkt

3

PARTNER

WBIURZE

Sp. z 0.0.
ul. Ogrodowa 5
41-803 Zabrze

143,939,52 zl;
cena oferty po
poprawieniu
oci^wistych
omytek

rachunkowych:
143.965,35 zJ

88,51 pktx 90%=
79,66 pkt

A. Koperty z logo NFZ: 0,00 pkt
B. Papier firmowy: 0,00 pkt

Lqcznie (A+B): 0,00 pkt 79,66 pkt

ofercie. nr 1 ora\ w oferde nr 2 :^oferowanOf s^rowno koperty^ jak ipapier^ u^te do ̂ k̂onania pr^dmiotu ̂ amowienia
^stanci wjtwor^ne ̂  u^ciem surowcow wtomjch. W ofercie nr 3 nie ̂ oferowano u^cia surowcow wtomjch ani w odniesieniu do

koperif ani w odniesieniu do papieru. '

Oferta nr 1 zarowno w kryterium I, jak i w kryterium n otrzymala |najwyzsz^ liczb? punktow;
Iqcznie 100,00 pkt. 1
Oferta nr 1 nie podlega odrzuceniu, zas w stosunku do Wykonawcy nie zachodz^ powody wykluczenia.

Zamawiaj^cy w niniejszym

w art. 24aa ust.l pzp.

post?powaniu zastosowal prccediir?, o

Naro<]owi.-,v - ' '''• lo^-'icach
•t' ; <V-

DS. SLdc s • :yCH
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Bozena

ktorej mowa

podpis Zaniawiaj^cego

KIEROVVTSlIK.
lT3Wc<ivcji i Zaradwieft PixbUcznych^^i5\tuWojew6dzkiego.rowegu iMuj^owia v,'liatowicach

Katarzyna Klis'


