
Szczecin, dnia 05.02.2019 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

Zadanie 1. Zakup i dostawa telefonów komórkowych wraz z kartami SIM i świadczenie usług telefonii

komórkowej dla Policji woj. zachodniopomorskiego

   Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty na ww. zadaniu (art. 92 ust. 1 pkt

1 uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

za cenę brutto 163 850,70 zł .

Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu na ww. zadanie, nie podlega

odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzyst-

niejszą ofertę wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w spe-

cyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania.

Uzasadnienie prawne:  Stosownie do art.  91 ust.  1 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

1.2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

cena oferty (C) – 60,00;

transfer danych (T) – 39,00;

zatrudnienie przy realizacji dostawy osoby niepeł-

nosprawnej w pełnym wymiarze czasu pracy (K) – 



1,00;

Razem:  100,00

Zadanie 2.  Zakup i dostawa modemów USB LTE wraz z kartami SIM i świadczenie usług mobilnego

dostępu do internetu dla Policji woj. zachodniopomorskiego

   Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty na ww. zadaniu (art. 92 ust. 1 pkt

1 uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

za cenę brutto 23 632,80 zł .

Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu na ww. zadanie, nie podlega

odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzyst-

niejszą ofertę wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w spe-

cyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania.

Uzasadnienie prawne:  Stosownie do art.  91 ust.  1 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

1.2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

cena brutto za pakiet kwotowy typu „M” (C) – 

20,00;

cena brutto za pakiet kwotowy typu „N” (C1) – 

15,00;

cena brutto za pakiet kwotowy typu „O” (C2) – 

10,00;

cena brutto za urządzenie (modem LTE 150Mb/s) 

(C3) – 15,00;

transfer danych dla pakietu „M” (T) – 20,00;



transfer danych dla pakietu „N” (T1) – 19,00;

zatrudnienie przy realizacji dostawy osoby

niepełnosprawnej w pełnym wymiarze czasu pracy 

(K) – 1,00;

Razem:  100,00

1.3)  dopuszczeniu do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający

nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

1.4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): 

Zamawiający nie stosuje dynamicznego systemu zakupów, ponieważ nie przewiduje udzielenia zamówienia

w trybie określonym w art. 102 uPzp.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


