
Nr sprawy: WAG-n.261.3 0.2020*
Nrpisma: WAG-n.W..ip.3:^2is^.AB.2020

zamowienie nr 4/pn/2020

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wien publicznych, informuj^, ii. Zamawiaj^cy:

Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddzial Wojewddzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

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

w przedmiocie: zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem

w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13

Jake najkor^stniejsz^ dia realizacji przedmiotowego zamdwienia wybrano ofertf nr 6 zloion^ przez Wykonawc?:

SAVI Technologie Sp. z o.o. Sp.k. Psary, ul. WoInoSci 20, 51-180 Wroclaw z cenq oferty: 112 176,00 zl brutto.

Uzasadnienie faktvczne i prawne wvboru najkorzvstnieiszei ofertv. Punktacia przvznana ofercie w kazdvm

z krvterium oceny ofert oraz l^czna punktacia.

Zgodnie z art. 91 ust.l ustawy Prawo zamowieh publicznych oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt Xm

SIWZ, oferta nr 6 zostala uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji zamowienia w swietle kryteriow oceny

ofert okreslonych w SIWZ:

I. Cena - waga 60%

II. Rodzaj oferowanego srodka gasniczego - waga 40%

Oferta w kazdym z kryterium oceny ofert otrzymuje najwyzsz^ liczb? punktow, uzyskuj^c tym samym

l^cznie 100,00 pkt. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, zas w stosunku do Wykonawcy nie

zachodz^ powody wykluczenia z post^powania.

W niniejszym post^powaniu zlozono w sumie 6 ofert, z czego ocenie w kryteriach oceny ofert podlegaj^

oferty nr 3-6. Oferta nr 1 B-TECH Lukasz Bamas ul. Nadwislanska 40, 39-400 Tamobrzeg oraz oferta nr 2

GURECO Spolka z o.o. Rudna Wielka 16/1, 36-054 Mrowla jako oferly odrzucone nie podlegaj^ ocenie.

Ponizej punktacja przyznana ofertom podlegaj^cym ocenie w kryteriach oceny ofert, zgodnie z zasadami

okresidnymi w pkt XIII SIWZ:

Numer

oferty

Nazwa/firma

oraz adres/siedziba

Wykonawcy
Cena oferty

brutto

Ilo^6 punkt6w
w kryterium:
Cena - waga

60%

Rodzaj
oferowanego

Srodka

gasniczego

IloSd punkt6w
w krj^erium:

Rodzaj
oferowanego

Srodka

gaSniczego -
waga 40%

L^czna iIoS6

punkt6w

3

f/

ADG Sp. z O.O.,
^  ul. Gomosl^ska 7

41-500 Chorzow

149.322,00 zl
brutto

Iloid punkt6w:
75,12 pkt
x60% =

45,07 pkt
GazIG-541

(Inergen)

IloS6 punkt6w:
00,00 pkt '
x40%=

0,00 pkt
45,07 pkt
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4

fflGH INNOVATIVE

DETECTION

ENGINEERING Polska

Sp. z O.O.,
ul. Gorka Klocka 25

98-200 Sieradz

146.862,00 zl
brutto

t

Ilo^6 punktdw:
76,38 pkt
x60% =

45,83 pkt

NOVEC

1230 (FK-5-
1-12)

Ilo^6 punktdw:
100,00 pkt
x40%=

40,00 pkt 85,83 pkt

' 5

Przedsi^biorstwo Ushigowe
Poz- Pliszka

Sp. z O.O.,
ul. Mialki Szlak 52

0-717 Gdansk

183.147,00 zl
brutto

IIo§6 punktdw:
61,25 pkt
x60%= ■

36,75 pkt FK-5-1-12

I!o^6 punktdw: .
100,00 pkt
x40%=

40,00 pkt 75,75 pkt

6 SAVI Technologic
Sp. z 0.0. Sp.k.

Psaty, ul. Wolnosci 20
51-180 Wroclaw

112.176,00 zl

brutto

Ilo^6 punkt6w:
100,00 pkt
x60% =

60,00 pkt

FK-5-1-12

Ilo^6 punktdw:
100,00 pkt
X 40%=^

40,00 pkt
100,00 pkt

W ocenianych ofertach nr 4-6 zaoferowano srodek gasniczy ekologiczny, tj. spehliaj^cy wymogi definicji

podanej w pkt XIII SIWZ. Oferty te w II kryterium otrzymaly maksymalnq liczb? punktow.'

W pr^padku oferty nr 3 zaoferowano srodek gasniczy (Gaz IG - 541 (Inergen)) inny niz ekologiczny,

tj. niespehiiaj^cy wymogow ww. definicji. Oferta w n kryterium otrzymala 0,00 punktow.

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