URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
BIURO ADMINISTRACJI
Warszawa, 14 grudnia 2020 r.
BA.WZP.26.46.2020.12

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa, instalacja i konfiguracja
2 szt. równoważników obciążenia wraz z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji
producenta” - sprawa BA.WZP.26.46.2020

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
Wykonawcę – S&T Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa.
Cena brutto zaoferowana przez wybranego Wykonawcę wynosi 656 205,00 zł.
Wybrana oferta otrzymała w postępowaniu najwyższą liczbę punktów i uznana została za
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia tj. w następujących kryteriach:
Znaczenie
procentowe
kryterium

Kryterium

0 0 0 0 0 4 9 0 9 6 4 3

Cena (C)
Długość okresu gwarancji i wsparcia technicznego
producenta (G)
Usługa instruktażu (I)
Parametry techniczne (P)

60 %

Maksymalna ilość
punktów jakie może
otrzymać oferta
za kryterium
60 punktów

20 %

20 punktów

5%
15 %

5 punktów
15 punktów

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.):
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Nr
oferty

1.

Nazwa oraz
adres wykonawcy

S&T Poland
Sp. z o.o.
ul. Postępu 21D
02-676 Warszawa

Liczba
pkt w
kryterium
Cena

Liczba pkt w
kryterium
Długość
okresu
gwarancji i
wsparcia
technicznego
producenta

Liczba
pkt w
kryterium
Parametry
techniczne

Liczba
pkt w
kryterium
usługa
instruktażu

60,00

20,00

15,00

5,00

Łączna
liczba pkt

100,00

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
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