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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 12 września 2019 r. 
 BA.WZP.26.37.2019.15  

 

 
Wykonawcy 

 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie 
systemu zapór sieciowych  wraz z zakupem  gwarancji producenta i usługi 
wsparcia technicznego”. Sprawa numer: BA.WZP.26.37.2019. 

 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o wskazane na wstępie zamówienie publiczne za 
najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Wykonawcę: Softinet Sp. z o. o., ul. 
Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa. 
 
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XXII Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), tj. kryterium „Cena z podatkiem VAT (C)” - waga 60 
pkt,  kryterium „Dodatkowa przestrzeń dyskowa (P)” - waga 20 pkt i kryterium „Długość 
okresu gwarancji i wsparcia technicznego producenta oraz usługi aktualizacji (GWA)” - waga 
20 pkt. 
 
Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów: 100,00 obliczonych zgodnie z zasadami 
i ze wzorami opisanymi w punktach XXII.2.; XXII.3.; XXII.4.; XXII.5.; XXII.6. SIWZ. 
Ponadto jest to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
 
Szczegółowe uzasadnienie przyznanej punktacji w kryterium oceny ofert o nazwie 
„Dodatkowa przestrzeń dyskowa (P)” oraz w kryterium oceny ofert o nazwie „Długość okresu 
gwarancji i wsparcia technicznego producenta oraz usługi aktualizacji (GWA)”  znajduje się 
w Protokole postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.  
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Zamawiający przedstawia poniżej w tabeli informacje określone w art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy 
Pzp: 
 

 
Nr 

oferty 
 

Nazwa (firma), siedziba 
i adres Wykonawcy 

 

Cena brutto 
 z podatkiem VAT 

zaoferowana przez 
Wykonawcę 

(w PLN) 

Ilość punktów 
w kryterium „Cena 
z podatkiem VAT 

(C)”  

Ilość punktów 
w kryterium 
„Dodatkowa 
przestrzeń 

dyskowa (P)" 

Ilość punktów 
w kryterium 

„Długość 
okresu 

gwarancji 
i wsparcia 

technicznego 
producenta 
oraz usługi 
aktualizacji 

(GWA)" 

Łączna 
liczba 

punktów 
(kolumna 

4+5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Softinet Sp. z o. o. 
ul. Aleje Jerozolimskie 

142B 
02-305 Warszawa 

240 588,00 PLN 

 
 

60,00 
 
 

20,00 20,00 

 

100,00 

 

 

Z poważaniem  

Dyrektor Generalny 

 

Mariusz Czyżak 
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