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Opole, dnia 30.06.2016 r.

Wg rozdzielnika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dodatkowych
elementów do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej wraz z instalacją, konfiguracją
i implementacją środowiska oraz przebudowa sieci LAN na potrzeby Opolskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuję, iż w
przedmiotowym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

Zadanie

nr

1:

Dostawa

dodatkowych

elementów

do

istniejącej

infrastruktury

teleinformatycznej wraz z instalacją, konfiguracją i implementacją środowiska na potrzeby
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Asseco Data Systems S.A.,
ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia
z ceną ofertową: 649 309,62 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny ofert – (100 pkt).
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z
postępowania; oferta nie podlega odrzuceniu.
Oferty odrzucone:
W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Termin zawarcia umowy:
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta
zostanie nie wcześniej niż 11.07.2016 r.
Zadanie nr 2: Przebudowa sieci LAN dla podniesienia bezpieczeństwa i niezawodności,
wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice
z ceną ofertową: 378 717,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny ofert – (100 pkt).
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z
postępowania; oferta nie podlega odrzuceniu.
Oferty odrzucone:
W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Termin zawarcia umowy:
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta
zostanie nie wcześniej niż 11.07.2016 r.

Rozdzielnik:
1/ Asseco Data Systems S.A., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia;
2/ KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice;
3/ WASCO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice.

Załącznik nr 1
Streszczenie oceny złożonych ofert:
Zadanie nr 1: Dostawa dodatkowych elementów do istniejącej infrastruktury
teleinformatycznej wraz z instalacją, konfiguracją i implementacją środowiska na potrzeby
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Numer
oferty

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Cena brutto
(94% wagi)

Kryterium –
Termin
wykonania
zamówienia
(6% wagi)

Suma otrzymanych
punktów

1.

Asseco Data Systems S.A.,
ul. Żwirki i Wigury 15, 81387 Gdynia

649 309,62 zł

do 6 tygodni

100 pkt

(94 pkt)

(6 pkt)

KAMSOFT S.A.,
ul. 1 Maja 133, 40-235
Katowice

661 740,00 zł

do 6 tygodni

(92,23 pkt)

(6 pkt)

WASCO S.A.,
ul. Berbeckiego 6, 44-100
Gliwice

791 880,34 zł

do 6 tygodni

(77,07 pkt)

(6 pkt)

2.

3.

98,23 pkt

83,07 pkt

Zadanie nr 2: Przebudowa sieci LAN dla podniesienia bezpieczeństwa i niezawodności.
Numer
oferty

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Cena brutto
(94% wagi)

Kryterium –
Termin
wykonania
zamówienia
(6% wagi)

Suma otrzymanych
punktów

1.

KAMSOFT S.A.,
ul. 1 Maja 133, 40-235
Katowice

378 717,00 zł

do 6 tygodni

100 pkt

(94 pkt)

(6 pkt)

400 233,20 zł

do 6 tygodni

(88,94 pkt)

(6 pkt)

426 404,10 zł

do 6 tygodni

2.

3.

WASCO S.A.,
ul. Berbeckiego 6, 44-100
Gliwice

Asseco Data Systems S.A.,
ul. Żwirki i Wigury 15, 81387 Gdynia

94,94 pkt

89,48 pkt
(83,48 pkt)

(6 pkt)

