zamowienie nr 19/pn/2020

Nr sprawy: WAG-n.261.76.2020

Nr pisma: WAG-ILW...gO.^...AB.2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

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

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice

dokonal wyboru oferty najkorzystniejszej w post^powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
w przedmiocie: Najem dlugoterminowy pojazdow:
- samochod typu BUS(1 szt.)
- samochod osobowy(1 szt.)

Jako najkorzystniejsz^ dla realizacji przedmiotowego zamowienia wybrano ofert§ nr 2 zlozon^ przez
Wykonawc^:
BANASnC PIOTR AUTO - BANASBEC, ul. Gryfitow 4, 43-600 Jaworzno, z cen^ oferty: 247 340,00 zl
brutto.

Uzasadnienie faktvczne i prawne wyboru naikorzvstnieiszei oferty. Punktacia przvznana ofercie
w krvteriach ocenv ofert oraz laczna punktacia.

Zgodnie z art. 91 ust.l ustawy Prawo zamowien publicznych oraz zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt Xin SIWZ, oferta nr 2 zostala uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji zamowienia w ^wietle
kryteriow oceny ofert okre^onych w SIWZ:
I.
Cena-waga95%

II.

Zwrot oplaty za kazdy 1 km niewykorzystanego limitu kilometrow w zl- waga 5%.

Oferta otrzymuje najwyzsz^ liczb? punktow, uzyskuj^c tym samym l^cznie 96,50 pkt.

Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, zas w stosunku do Wykonawcy nie zachodzq powody
wykluczenia z post^powania.

Ponizej punktacja przyznana ofertom podlegaj^cym
z zasadami okreslonymi w pkt XIII SIWZ:
Numer

Nazwa/firma

oferty

oraz adres/siedziba

Cena oferty

EXPRESS Sp.2 0.0. sp. k.
ul. RzemieSlnicza 26

317 390,24 2t
brutto

30-403 Krak6w

2

D?'Naroc

BANASIK PIOTR

AUTO-BANASIK

247 340,00 zt

ul. Grjrfitow 4
43-600 Jaworzno

brutto

amawiaj4cyW h^

post^powa

Naleznosc

Ilosc punktow

z tytuiu zwrotu
oplaty za 1 km
niewykorzystanego

w kryterium II:
zwrotu oplaty za 1 km
niewykorzystanego

limitu km..

limitu km — waga 5%

Ilosc punktow:
77,93 pkt X 95% =
74,03 pkt

0,20 zl

100,00 pktx5% =
5,00 pkt

79,03 pkt

Ilosc punktow:
100,00 pkt X 95% =
95,00 pkt

0,06 zt

Ilosc punktow:
30,00 pktx5% =
1,50 pkt

96,50 pkt

IIosc punktow
w kiyterium I:
Cena - waga 95%

Wykonawcy

1

ocenie w kryteriach oceny ofert, zgodnie

Laczna dose

punktow

Ilosc punktow:

jtosowalprocedure, o ktorej mowa w art. 24aa ust.l pzp.
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