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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2019 r. 
BA.WZP.26.18.2019.27  

        

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

    
 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Przygotowanie uniwersalnych zasad i procedur współpracy 
pomiędzy operatorami świadczącymi usługi hurtowego dostępu do sieci 
szerokopasmowych zrealizowanych z wykorzystaniem środków publicznych przyznanych 
w ramach działania 1.1 POPC a operatorami zainteresowanymi korzystaniem z tych 
usług” - sprawa numer: BA.WZP.26.18.2019. 

 
 
Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o wskazane na 
wstępie zamówienie publiczne za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez   
wykonawcę -  Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Business Advisory 
spółka komandytowa, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. 
 
Cena brutto zaoferowana przez wybranego Wykonawcę – 295 200,00 zł. 
 
Wybrana oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów i uznana została za  na podstawie 
kryteriów  oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
tj. w kryterium cena z podatkiem VAT – waga 50 pkt, w kryterium doświadczenie personelu 
wykonawcy – waga 30 pkt oraz w kryterium koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia – 
waga 20 pkt. 
Uzasadnienie przyznania punktów poszczególnym ofertom, w kryterium doświadczenie 
personelu wykonawcy oraz w kryterium koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia 
zawarto w kartach oceny stanowiących załącznik do protokołu postępowania. 
Zamawiający przedstawia poniżej w tabeli informacje określone w art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 
zm.):  
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Numer 
oferty 

Firma oraz 
adres wykonawcy 

Liczba pkt  
w kryterium 
„Cena z 
podatkiem 
VAT” 
 

Liczba pkt  
w kryterium 
„Doświadczenie 
personelu 
Wykonawcy”      

Liczba pkt  
w kryterium 
„Koncepcja 
realizacji 
przedmiotu 
zamówienia” 

Łączna  
liczba pkt 

1. 

Ernst & Young spółka 
z ograniczona 
odpowiedzialnością 
Business Advisory 
spółka komandytowa 
Rondo ONZ 1 
00-124 Warszawa 

 
295 200,00 zł/ 
295 200,00 zł 
x 50 pkt  
    =  50,00 pkt 
 

 
 
 

30 pkt 

 
 
 

20 pkt 

 
 
 

100,00 pkt 

2. 

Audytel S.A. 
ul. I. Skorupki 5 
00-546 Warszawa 

295 200,00 zł/ 
317 340,00 zł 
x 50 pkt  
    =  46,51 pkt 
 

 
 

14 pkt 

 
 

20 pkt 

 
 

80,51 pkt 

 
 
 
 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 
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