
 
 Rybnik, dnia 08.07.2014r. 

L.Dz. DZp/380/247/………/2014 

 
Do wszystkich  

uczestników postępowania 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

 
Niniejszym Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chromy w Rybniku” 
sygnatura przetargu DZp/DI/1/2014 zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
PZP, dokonał wyboru najkorzystniejszych oferty:  

 

− oferta nr 1  złożona przez: Konsorcjum firm: 

NET-O-LOGY SP. Z O.O. – lider konsorcjum ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice  

ASSECO POLAND S.A. – członek konsorcjum ul. Olchowa 14, 32-322 Rzeszów  

Wartość netto: 3 800 000,00 PLN plus podatek VAT o wartości 874 000,00 PLN, razem wartość brutto: 
4 674 000,00 PLN (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złoty 00/100) 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta w/w Wykonawcy zawierała 
najniższą cenę, spełniała wymagania określone w SIWZ i nie podlegały odrzuceniu.  
 

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert 
przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym 
postępowaniu. 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert  

Nr oferty 
Nazwa Wykonawcy 

Adres 
Liczba punktów w 
kryterium cena 

1 

Konsorcjum firm: 

NET-O-LOGY SP. Z O.O. – lider 
konsorcjum ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice  

ASSECO POLAND S.A. – członek 
konsorcjum ul. Olchowa 14, 32-322 Rzeszów  

100 pkt.  

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdującą się w rozdziale XVII Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych. 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu wskazanego  
w art. 94  ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.    
Zapraszamy do podpisania umowy i zgłoszenia się do siedziby Zamawiającego w dniu 21.07.2014r. w celu 
podpisania umowy lub pilne przesłanie faksem pod nr 32 43 28 169 zgody na wysłanie umowy pocztą 
celem jej podpisania oraz przesłanie faksem potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 
 

Z poważaniem 
Dyrektor Szpitala 
Andrzej Krawczyk 


