
Szczecin, dnia 24.02.2017r.

ZZ-2380-11/17

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 i nast.  ustawy

Prawo zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164),  zwanej  dalej  „uPzp”  na  „dostawę

telefonów komórkowych i kart SIM wraz ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych w zakresie

telefonii komórkowej, mobilnego dostępu do internetu oraz telemetrii”

  Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert:  

Zadanie  I.  Dostawa  telefonów  komórkowych  i  świadczenie  usług  telefonii  komórkowej  dla  Policji

 woj. zachodniopomorskiego

Nr
oferty

Wykonawca Cena oferty
[w zł brutto]

Okres gwarancji
na telefony

[w miesiącach]

Termin
wykonania,

warunki płatności

2 T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa
faks (22) 488 11 03

689 014,02 24 jak w siwz

3 Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
faks (22) 556 32 39

436 641,26 48 jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :   375 035,00 zł.

Zadanie  II.  Dostawa  kart  SIM  i  świadczenie  usług  mobilnego  dostępu  do  internetu  dla  Policji

woj. zachodniopomorskiego

Nr
oferty

Wykonawca Cena oferty
[w zł brutto]

Cena 1GB 
[w zł brutto]

po przekroczeniu
limitu transferu

danych 
dla 25 kart SIM

ze stałym
adresem IP

Limit transferu
danych [w GB]
w miesięcznym

cyklu
rozliczeniowym
dla każdej z 71
szt. kart SIM

Termin
wykonania,

warunki
płatności

1 Polkomtel Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
faks (22) 426 00 76

18 863,28 0,01 41 jak w siwz

2 T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa
faks (22) 488 11 03

25 151,04 10,24 50 jak w siwz



3 Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
faks (22) 556 32 39

9 644,64 0,00 41 jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :   24 760,00 zł.

Zadanie III.  Dostawa kart telemetrycznych SIM i świadczenie usług wymiany danych informatycznych z

zastosowaniem transmisji pakietowej GPRS (telemetria) dla Policji woj. zachodniopomorskiego

Nr
oferty

Wykonawca Cena oferty
[w zł brutto]

Limit transferu
danych [w MB]
w miesięcznym

cyklu
rozliczeniowym

dla każdej
z 20 szt.kart SIM

Pakiet SMS
[w szt.]

 w miesięcznym
cyklu

rozliczeniowym
dla każdej

z 20 szt. kart SIM

Termin
wykonania,

warunki
płatności

1 Polkomtel Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
faks (22) 426 00 76

1 828,20 250 401 jak w siwz

2 T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa
faks (22) 488 11 03

2 952,00 201 401 jak w siwz

3 Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
faks (22) 556 32 39

1 344,00 201 401 jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :   1 840,00 zł.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art.  24 ust. 11 uPzp, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie  3 dni
od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  przedmiotowej  informacji  z  otwarcia  ofert,  do  przekazania
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art 24 ust.  1 pkt. 23  w oparciu o wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.  Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że  powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia.  
W przypadku  składania  oferty  wspólnej  ww.  oświadczenie  składa  każdy  z  wykonawców  składających  ofertę
wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w ORYGINALE.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


