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Wykonawcy 
 
 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Zakup dostępu do danych statystycznych dotyczących rynków 
telekomunikacyjnych oraz zakup raportów i danych statystycznych powstałych na podstawie 
badań konsumenckich dotyczących usług płatnej telewizji i wideo OTT”. Sprawa nr 
BA.WZP.26.13.2020. 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o wskazane na 
wstępie zamówienie publiczne, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez 
Analysys Mason Limited Bush House, North West Wing, London WC2B, 4PJ, UK. 
 
Wybrana oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów i uznana została za najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, tj.: kryterium „Cena z podatkiem VAT” – waga 60%; kryterium „Dodatkowe 
funkcjonalności platformy internetowej” – waga 20% i kryterium „Kwalifikacje i 
doświadczenie personelu wykonującego zamówienie” – waga 20%. 
 
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 2019 r. poz. 1843 z późn. 
zm.):  
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena 
zaoferowana 

przez 
Wykonawcę  

(w PLN) 

 
Liczba pkt 

w kryterium 
„Cena” 

 

 
Liczba pkt 

w kryterium 
„Dodatkowe 
funkcjonalno
ści platformy 
internetowe” 

 

Liczba pkt 
w kryterium 

„Kwalifikacje i 
doświadczenie 

personelu 
wykonującego 
zamówienie” 

 

Łączna 
liczba 

punktów 

Warszawa, 1 czerwca 2020 r. 
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1. 
Analysys Mason Limited  
Bush House, North West  

Wing, London WC2B, 4PJ, UK 

257 320,32 
(wybór oferty 
prowadzi do 
powstania u 

Zamawiającego 
obowiązku 

podatkowego 
zgodnie z 

przepisami 
ustawy o 

podatku od 
towarów i 

usług)  

60 20 20 100 

 

 

  Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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