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Wykonawcy 
 
 
 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Sporządzenie analizy pt. Rola umowy inwestycyjnej w rozwoju sieci 
telekomunikacyjnych finansowanych ze środków POPC oraz określenie 3 scenariuszy 
wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację celów określonych w art. 
16a ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych” – sprawa nr BA.WZP.26.40.2020. 
 
 

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 
Audytel S.A., ul. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa. 
 
Wybrana oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów i uznana została za najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, tj.: „Cena z podatkiem VAT” – waga 60 %, „Propozycje działań podlegających 
dofinansowaniu ze środków publicznych” – waga 10 %, „Propozycja koncepcji wyboru 
obszaru” – waga 20 % i „Opis procedury zawarcia umowy inwestycyjnej” – waga 10 %. 
 
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.):  
 

Warszawa, 6 listopada 2020 r. 
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Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Cena brutto 
zaoferowana przez 

Wykonawcę  
(w PLN) 

 
Liczba pkt 

w kryterium „Cena z 
podatkiem VAT” 

 

Ilość punktów 
w kryterium 
„Propozycje 

działań 
podlegających 

dofinansowaniu 
ze środków 

publicznych” 

Ilość punktów  
w kryterium 
„Propozycja 

koncepcji 
wyboru obszaru” 

Ilość punktów  
w kryterium 

„Opis procedury 
zawarcia umowy 
inwestycyjnej” 

 
 

Łączna liczba 
punktów 

 

1. 
Audytel S.A. 

ul. I. Skorupki 5 
00-546 Warszawa 

344 400,00 60 0,00 0,00 10 70,00 

 
  

  Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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