
Szczecin, dnia 24.01.2019 r.

ZZ-2380-6/19

informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j.  Dz.  U. z 2018 r.  poz.  1986 ze zm.),  zwanej dalej  „uPzp” na  zakup i  dostawę telefonów komórkowych oraz kart SIM wraz ze świadczeniem usług

telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, mobilnego dostępu do internetu wraz z modemami USB LTE

  Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, tj. z dnia 24.01.2019 r.: 

Zadanie 1. Zakup i dostawa telefonów komórkowych wraz z kartami SIM i świadczenie usług telefonii komórkowej dla Policji woj. zachodniopomorskiego

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Cena oferty (C)
[w zł brutto]

Transfer danych (T)
[w GB]

Zatrudnienie przy realizacji
dostawy

osoby niepełnosprawnej w
pełnym wymiarze czasu pracy

(K)
[TAK/NIE]

Termin wykonania,
warunki płatności

1 Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
e-mail: Damian.Dudek@orange.com,
            Mariola.Brzezińska2@orange.com

163 850,70 51 TAK jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :   422 300,00 zł.



Zadanie 2.  Zakup i dostawa modemów USB LTE wraz z kartami SIM i świadczenie usług mobilnego dostępu do internetu dla Policji woj. zachodniopomorskiego

Nr
ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Cena łączna
oferty 

[w zł brutto]

Cena brutto
za pakiet

kwotowy typu
„M” (C)

[w zł]

Cena brutto
za pakiet
kwotowy
typu „N”

(C1)
[w zł]

Cena brutto
za pakiet
kwotowy
typu „O”

(C2)
[w zł]

Cena brutto
za

urządzenie
(modem

LTE
150Mb/s)

(C3)
[w zł]

Transfer
danych dla

pakietu „M”
(T)

[w GB]

Transfer
danych dla

pakietu
„N” (T1)
[w GB]

Zatrudnienie
przy

realizacji
dostawy
osoby

niepełnospra
wnej w
pełnym

wymiarze
czasu pracy

(K)
[TAK/NIE]

Termin
wykonania,

warunki
płatności

1 Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
e-mail:
Damian.Dudek@orange.com,
Mariola.Brzezińska2@orange.com

163 850,70 11 373,60 9 600,00 2 656,80 2,40 41 61 TAK jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :   32 700,00 zł.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


