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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI  
 

 Warszawa, dnia 29 lipca 2019 r. 
 BA.WZP.26.32.2018.9  

        
  

Wykonawcy  
 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę analizatora widma i sygnałów” - sprawa 
BA.WZP.26.32.2019 

 
 
 
Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o wskazane na 
wstępie zamówienie publiczne, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona  przez          
Rohde & Schwarz ÖSTERREICH Ges.m.b.H ul. TECHNOLOGIESTRAẞE 10, GEBÄUDE E, A-1120 
WIEN, AUSTRIA. 
 
 
Wybrana oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów i uznana zostały za najkorzystniejszą 
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia tj. kryterium cena – waga 60 pkt, kryterium długość okresu gwarancji – waga 
30 pkt oraz kryterium dodatkowe zobowiązanie wykonawcy – waga 10 pkt. 
 
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.):  
 
 

Numer 
oferty 

Nazwa oraz 
adres wykonawcy 

 

Cena  
zaoferowana 
przez 
Wykonawcę  
(w zł) 

Liczba pkt  
w kryterium 
„Cena” 
 

Liczba 
punktów 
w kryterium 
„Długość 
okresu 
gwarancji” 

Łączna  
liczba pkt  
w kryterium 
„Dodatkowe 
zobowiązanie 
wykonawcy” 

Łączna  
liczba 
pkt 

0
0

0
0

0
3

5
6

8
1

1
3
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1. 

Rohde & Schwarz 
ÖSTERREICH Ges.m.b.H 
ul. 

TECHNOLOGIESTRAẞE 
10, GEBÄUDE E, A-1120 
WIEN, AUSTRIA 

568 500,00 zł 
(wybór oferty 
prowadzi do 
powstania  

u Zamawiającego 
obowiązku 

podatkowego 
zgodnie z 

przepisami ustawy  
o podatku od 

towarów  
i usług) 

60,00 pkt 15,00 pkt 10,00 pkt 85,00 pkt 

 
 

Informacja o odrzuconych ofertach i wykluczonych Wykonawcach 
 
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została 

odrzucona żadna oferta. 

 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia  nie został 

wykluczony żaden wykonawca.  

 
 

 

 

Z poważaniem, 

Dyrektor Biura 

Administracji 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 
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