znak: DAGZ.261.1.2.2016

Warszawa, dnia 21.03.2016 r.

ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 25 komputerów
przenośnych, zakup 9 drukarek kart EKUZ
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
uprzejmie informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup 25 komputerów przenośnych, zakup 9
drukarek kart EKUZ w Zakresie B na zakup 9 drukarek kart EKUZ
1) została wybrana oferta złożona przez
FAST IT Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Drewnowska 43/55
91-002 Łódź
z ceną 38 733,93 zł brutto /z podatkiem VAT/
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z kryteriami oceny ofert wskazanymi
w SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.
2) nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację:
Punktacja

Nr
oferty

Punktacja

Punktacja

przyznana
przyznana
Firma (nazwa) lub nazwisko
przyznana
ofertom w
ofertom w
ofertom w
oraz
kryterium
kryterium
kryterium Cena adres wykonawcy
Termin realizacji- Okres gwarancji90

5

Łączna punktacja

5

1

2

UNICARD S.A.
ul. Łagiewnicka 54
30-417 Kraków

3

FAST IT Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Drewnowska 43/55
91-002 Łódź

6

CONTROL SYSTEM
FMN Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji
Narodowej 96 U-15
02-777 Warszawa

---

---

---

Wykonawca
wykluczony
oferta odrzucona

90,00

5

0

95,00

---

---

---

Oferta
odrzucona

3) termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć
umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przewodniczący Komisji
/…/ Hubert Szalak

