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zamowienie nr 12/pn/2020

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Pakiet I

W oparciu o art, 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wieh publicznych, informuj?,

it Zamawiaj^cy:

Narodowy Fundusz Zdrowia i^I^ski Oddzial Wojewddzki
ul.'Kp$sutha'13,40^844 Katowice

dpkonal wyboru oferty najkprzystniejszej - w ppst?powaniu prowadzonym w trybie przetargu. nieograniczonego

w przedmiocie: Dostawa zestawdw.-komputerowych, drukarek oraz komputerdw przenoSnych wraz

z osprz^tem, w pakiecie I - dostawa zestawdw komputerowych oraz drukarek.

Jake najkor^stniejsz^ dla realizacji przedmiotowego zamdwienia wybrano oferty nr 1 zlo2:on^ przez Wykonawcp:

F.H.U. „HORYZONT" Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21,38-300 Gorlice, z cenq oferty: 158 055,00 zl brutto.

Uzasadnienie faktvczne i prawne wvboru naikorzvstnieiszei ofertv. Punktacia przvznana ofercie

w krvterium ocenv ofert oraz laczna punktacla.

Zgodnie ,z art. 91 ust.l . ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz zgodnie z zasadami ^ okre^Iohymi

w pkt XIII SIWZ, oferta nr I zostala uznaria za najkorzystniejszq dla realizacji zamdwienia w ̂wietle kryterium oceny
ofert okre^Ionego w SIWZ (cena waga 100%):

-Oferta ta w kryterium oceny ofert: cena -^aga 100% otrzymuje najwy±szq liczb? punktdw, tj. 100,00 pkt.

Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, za^ w stosunku do Wykoriawcy nie zachodz^ powody wykluczenia z
post^powania.

W niniejszym post^powaniu w Pakiecie. I zloZono w sumie 3 oferty, z czego ocenie w kryterium oceny ofert podlegajq

oferty nr 1 i nr 2. Oferta nr 3 SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Zelenskiego 5b, 33-100 Tamdw Jako oferta odrzucona nie

podlega ocenie.

Ponizej punktacja przyznana ofertom podlegaj^cym. ocenie w byterium oceny ofert, zgodnie

z zasadami okreslonymi w pkt XIII SIWZ:

Numer

oferty

Nazwa/firma

oraz adres/siedziba

Wykonawcy
Cena oferty

IIo^6 punktdw
w kryterium:

Cena-waga 100%

Laczna

punktacja

1  *

F.H.U. „HORYZONT"

Krzysztof Lech

ul. 11 Listopada 21

38-300 Gorlice

158 055,00 zi brutto
Ilosc punktdw:

100 pkt X 100% =
100,00 pkt

100,00
pkt

2

Perception Sp. z o. o.

ul. Krdlewska 65A/1

30-081 Krakow

247 053,27 zlbrutto
Ilosc punktdw:

63,98 pkt X 100% =
63,98 pkt

63,98
pkt

Zamawiaj^cy w niniejszym postppowaniu zastosowal procedure, 24aa ust. 1 pzp.
Narodowego Fun/Q'iu Zdrowia
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