Oddział Terenowy w Szczecinie
Szczecin, dn. 09.04.2019 r.
SZC.WOP.260.5.2019.MF.12.
Nr postępowania TED: 2019/S 057-131803
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
/wszyscy/

Wybór najkorzystniejszej oferty
na zadania częściowe A
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stacjonarnej dla OT KOWR w Szczecinie”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr
SZC.WOP.260.5.2019.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako
najkorzystniejszą na zadanie częściowe A wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa
Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przepisami prawa i SIWZ oraz została oceniona jako oferta
najkorzystniejsza ekonomicznie gdyż uzyskała największą łączną liczbę punków obliczoną jako sumę punktów
uzyskanych w kryterium "Cena brutto", w kryterium „Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia” oraz w
kryterium „Termin płatności faktury”.

Pozostałe informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Zadanie częściowe A:
Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Pkt w kryterium
cena (brutto) –
waga 60%

Pkt w kryterium „Czas
usunięcia awarii od
momentu zgłoszenia” –
waga 30%

Pkt w kryterium
„Termin płatności
faktury” – waga 10%

Łączna
punktacja

1

Orange Polska S.A. Al.
Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa

60

30

10

100

2

Multimedia Polska Biznes S.A.
ul. Koszykowa 61B,
00-667 Warszawa

54,96

30

10

94,96

Zamawiający informuje, iż umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą zawrze na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy
pzp tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie zostanie
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane pocztą.
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