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Wykonawcy ubiegający się 
o uzyskanie zamówienia 

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERT 

 
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę łączy 

telekomunikacyjnych na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu od operatora telekomunikacyjnego  - dot. części nr 2-6 

 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 

informuję, iż w dniu 17.02.2015 r., Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w przedmiotowym 

postępowaniu, które złożone zostały w częściach nr 2-6 przez NETIA S.A. Zestawienie punktowe przypisane poszczególnym 

ofertom określone zostało w poniższej tabeli.  
 

Nr 

Części 

Numer oferty, nazwa wykonawcy, ilość uzyskanych punktów w kryterium 

„Cena” oraz w kryterium „Czas usunięcia awarii” w danej części 

1 2 3 

Orange Polska S.A.  
Al. Jerozolimskie 160 

02-326 Warszawa 

INEA S.A. 
Poznań 60-211   

ul. Klaudyny 
Potockiej 25 

NETIA S.A. 
Warszawa 02-822 
       ul. Poleczki 13 

2 Nie złożono oferty 

cena 89,68 pkt cena 95,00 pkt 

awaria 5,00 pkt awaria 5,00 pkt 

suma 94,68 pkt suma 100 pkt 

3 

cena 66,76 pkt cena 89,68 pkt cena 95,00 pkt 

awaria 5,00 pkt awaria 1,25 pkt awaria 1,25 pkt 

suma 71,76 pkt suma 90,93 pkt suma 96,25 pkt 

4 

cena 66,79 pkt cena 73,44 pkt cena 95,00 pkt 

awaria 5,00 pkt awaria 1,25 pkt awaria 1,25 pkt 

suma 71,79 pkt suma 74,68 pkt suma 96,25 pkt 

5 Nie złożono oferty 

cena 94,99 pkt cena 95,00 pkt 

awaria 5,00 pkt awaria 5,00 pkt 

suma 99,99 pkt suma 100 pkt 

6 

cena 66,60 pkt cena 73,44 pkt cena 95,00 pkt 

awaria 5,00 pkt awaria 1,25 pkt awaria 1,25 pkt 

suma 71,60 pkt suma 74,69 pkt suma 96,25 pkt 
 

Uzasadnienie wyboru 

Powyższa tabela przedstawia wykaz ofert niepodlegających odrzuceniu, które zostały złożone do poszczególnych części 

postępowania przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu. Każdej ofercie uwzględnionej w zestawieniu przypisana 

została odpowiednia ilość uzyskanych punktów, w danym kryterium oceny ofert. Najkorzystniejszą w danej części jest oferta 

złożona przez NETIA S.A., która uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach „Cena” – max 95 pkt. oraz „Czas usunięcia 
awarii” – max 5 pkt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. w 1 egz., opublikowano na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego.  
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