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zamowienie nr 6/pn/2020

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy zdnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych, informuj^, iZZamawiaj^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: Swladczenie uslugi transmisji danych pomi^dzy siedzibq ^I^skiego OW NFZ w Katowicach,
Centrum zapasowym a delegaturami.

Jako najkorzystniejszq dla realizacji przedmiotowego zamowienia wybrano oferty nr 1 zhions^ przez Wykonawc?:
3S S.A. ul. Ligocka 103 budynek 8,,40-568 Katowice, z cen^ oferty: 53 431,20 zl brutto.

Uzasadnienie faktvczne i prawne wvboru naikorzvstnieiszei ofertv. Punktacia przvznana ofercie w kaj:dvrri ?. krytRrinm
ocenv ofert oraz laczna punktacia.

Zgodnie z art. 91 ust.l ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz zgodnie z zasadami okre^lonymi w pkt XIII SIWZ,
oferta nr 1 jako Jedyna zloiona w post^powaniu zostala uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji zamdwienia w ̂wietle
kryteridw oceny ofert okre^lonych w SIWZ:

I. Cena - waga,60%

II. Termin usuni^cia awarii- waga 10%

III. L^czna moc urz^dzen Wykonawcy na potrzeby ushigi transmisji danych - waga 15%

IV. Przepustowo^d Iqczy - waga 15%

Oferta w ka^dym z kryterium oceny ofert otrzymuje najwyisz^ liczb? punktdw, uzyskujqc tym samym I^cznie 100,00

pkt. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, za^ w stosunkudo Wykonawcy nie zachodz^ powody wykluczenia
z post^powania.

Poni^ej punktacja pr^znana ofercie w kryteriach oceny ofert zgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt XIII SIWZ:
Kryterium oceny ofert Oferta nr 1

38 S.A.

ul, Ligocka 103 budynek 8
40-568 Katowice

[, Cena-waga 60% (53 431,20 zl brutto)
Ilo^d punktdw: 100,00 pkt x 60% = 60,00 pkt

[I. Termin usuni^cia awarii - waga 10% (24 godziny liczqc od momentu zgloszenia przez Zamawiaj^cego)

Ilo^d punktdw: 100,00 pkt x 10% = 10,00 pkt

(11. L^czna moc urzqdzeii Wykonawcy na potrzeby
usiugi transmisji danyeh-waga 15%

(37,2 W (Wat))
IloSd punktdw: 100,00 pkt x 15% = 15,00 pkt

[V. PrzepustowbSd Iqezy ~ waga 15% (Wariant B z pkt 11 formularza oferty)
IloSd punktdw: 100,00 pkt x 15% = 15,00 pkt

RAZEM: 100.00 Dkt
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