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Lublin, dnia 29.06.2015 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na modernizację systemu archiwizacji i kopii bezpieczeństwa
(zakup lub zakup i modernizacja bibliotek taśmowych) opublikowanego w Biuletynie Zamówień
Publicznych z dnia 27.05.2015 r. pod numerem 126302-2015.
INFORMACJA O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w wyniku
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofertę nr 1 Firmy
Engave sp. z o.o. ul. Łopuszańska 32,02-220 Warszawa na kwotę 343 892,01 zł.
Uzasadnienie wyboru: Firma Engave sp. z o.o. ul. Łopuszańska 32,02-220 Warszawa przedstawiła
ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego i uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych
zgodnie z określonymi w specyfikacji kryteriami oceny ofert spośród ofert nieodrzuconych.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Firma (nazwa) lub
Cena brutto
Termin
Nr
nazwisko oraz
oferty
realizacji
oferty
adres oferenta
Engave Sp. z o.o.
343 892,01 zł
30 dni
1.
ul. Łopuszańska
32,02-220 Warszawa
Asseco Poland S.A.
392 985,00 zł
30 dni
2.
ul. Olchowa 14,
35-322 Rzeszów
DS. Comp Sylwia Dulak
208 485,00
28 dni
3.
Os. Kościuszkowskie
6/229, 31-858 Kraków

Punktacja
cena
95 pkt
83,13 pkt

Punktacja Łączna
termin punktacja
realizacji
5 pkt
100 pkt
5 pkt

88,13 pkt

Oferta odrzucona

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113. póz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w w/w postępowaniu odrzucił
ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę: DS. Comp Sylwia Dulak, Os. Kościuszkowskie 6/229, 31-858
Kraków.
Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. l pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na
podstawie którego zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z dyspozycją Załącznika nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia punkt 6.1. Zakup
biblioteki taśmowej LTO 6 Ultrium oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 w wyjaśnieniach do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 03.06.2015 r. Zamawiający wymagał instalacji
ściśle określonego komponentu.
Wymagane jest że w ramach wdrożenia Wykonawca, n.inn:
„Zainstaluje w serwerze i5 S657AC95 kartę FC 5735 8 Gigabit PCI Express Dual Port Fibre
Channel i dokona niezbędnych konfiguracji”.
W ofercie z dnia 09.06.2015 r. Wykonawca DS. Comp Sylwia Dulak, Os. Kościuszkowskie 6/229,
31-858 Kraków zaoferował, że:
„Zainstaluje w serwerze i5 S657AC95 kartę Emulex LPe12002-M8 Dual Chanel PCI Express Fibra
Channel HBA with embedded, smart digital diagnostic multimode connection – 8 GB (Enterprise
HBA) i dokona niezbędnych konfiguracji”.
Zaoferowana karta Emulex nie mająca identyfikatorów kodowych IBM (FC#5735) nie jest
komponentem aprobowanym do użycia w systemach IBM, system operacyjny nie będzie w stanie
poprawnie jej obsłużyć. Karta ta nie będzie wspierana w przypadku nieprawidłowej pracy. IBM nie
będzie wykonywał napraw gwarancyjnych oraz kontraktowych w przypadku uszkodzeń innych
komponentów serwera spowodowanych poprzez instalację karty w systemie IBM Power
nieoznaczonej ww. kodami.
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