
Szczecin, dnia 23.02.2018 r.

ZZ-2380-16/18

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 2017 r. poz.1579

ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

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

Zadanie nr 1  

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

1 uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

za łączną cenę brutto  34 160,64 zł za zamówienie gwarantowane oraz za łączną cenę brutto 17 080,32 zł

za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

na ww. zadaniu największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):

L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 1 Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

Cena w zł brutto (C) – 89,72 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 79,75;



- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 9,97;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  99,72

2 3 Multimedia Polska Biznes S.A.

ul. Koszykowa 61B

00-667 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 90,00 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 80,00;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 6,00;

Razem :  96,00

3 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 54,26 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 44,67;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 9,59;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  64,26

Zadanie nr 2  

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 łączną  cenę  brutto  7 942,21 zł za  zamówienie  gwarantowane oraz  za  łączną  cenę  brutto  840,43 zł

za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

na ww. zadaniu największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą



ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):

L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 90,00 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 80,00;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  100,00

2 3 Multimedia Polska Biznes S.A.

ul. Koszykowa 61B

00-667 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 33,57 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 32,70;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 0,87;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 2,00;

Razem :  35,57

3 1 Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

Cena w zł brutto (C) – 21,18 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 20,63;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 0,55;



Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 4,00;

Razem :  25,18

Zadanie nr 3  

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 łączną  cenę brutto  17 118,87 zł za zamówienie gwarantowane oraz za łączną cenę brutto  4 608,66 zł

za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

na ww. zadaniu największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):

L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 90,00 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 80,00;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  100,00



2 1 Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

Cena w zł brutto (C) – 76,49 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 71,67;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 4,82;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 6,00;

Razem :  82,49

Zadanie nr 4  

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 łączną  cenę brutto  5 856,95 zł za zamówienie gwarantowane oraz za łączną cenę brutto  1 424,93 zł

za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie faktyczne:  Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i jest jedyną złożoną na ww. zadaniu

oraz uzyskała największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):

L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 90,00 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego



(Cg) – 80,00;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  100,00

Zadanie nr 5  

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

1 uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

za łączną  cenę brutto  3 504,00 zł za zamówienie gwarantowane oraz za łączną cenę brutto  1 752,48 zł

za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

na ww. zadaniu największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):

L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 1 Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

Cena w zł brutto (C) – 85,44 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 80,00;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 5,44;



Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 6,00;

Razem :  91,44

2 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 67,31 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 57,31;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  77,31

Zadanie nr 6  

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 łączną  cenę brutto  7 392,15 zł za zamówienie gwarantowane oraz za łączną cenę brutto  1 591, 42 zł

za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

na ww. zadaniu największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):



L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 83,88 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 73,88;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  93,88

2 1 Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

Cena w zł brutto (C) – 84,66 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 80,00;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 4,66;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 6,00;

Razem :  90,66

Zadanie nr 7  

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 łączną  cenę brutto  7 483,46 zł za zamówienie gwarantowane oraz za łączną cenę brutto  1 495,19 zł

za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

na ww. zadaniu największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):

L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 90,00 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 80,00;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  100,00

2 1 Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

Cena w zł brutto (C) – 83,21 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 79,25;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 3,96;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 6,00;

Razem :  89,21

Zadanie nr 8  

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

1 uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

za łączną  cenę brutto  5 277,60 zł za zamówienie gwarantowane oraz za łączną cenę brutto  2 640,00 zł



za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

na ww. zadaniu największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):

L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 1 Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

Cena w zł brutto (C) – 86,44 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 80,00;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 6,44;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 6,00;

Razem :  92,44

2 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 75,13 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 65,13;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  85,13



Zadanie nr 9  

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 łączną  cenę brutto  6 767,39 zł za zamówienie gwarantowane oraz za łączną cenę brutto  1 115,26 zł

za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

na ww. zadaniu największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):

L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 87,80 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 77,80;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  97,80

2 1 Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

Cena w zł brutto (C) – 83,39 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 80,00;



- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 3,39;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 6,00;

Razem :  89,39

Zadanie nr 10  

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

1 uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

za łączną  cenę brutto  4 428,00 zł za zamówienie gwarantowane oraz za łączną cenę brutto  2 215,68 zł

za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

na ww. zadaniu największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):

L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 1 Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

Cena w zł brutto (C) – 86,00 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 80,00;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 6,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 



dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 6,00;

Razem :  92,00

2 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 72,72 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 62,72;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  82,72

Zadanie nr 11  

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 łączną  cenę brutto  9 422,00 zł za zamówienie gwarantowane oraz za łączną cenę brutto  2 515,69 zł

za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

na ww. zadaniu największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):



L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 90,00 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 80,00;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  100,00

2 1 Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

Cena w zł brutto (C) – 81,15 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 76,07;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 5,08;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 6,00;

Razem :  87,15

Zadanie nr 12  

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

1 uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

za łączną  cenę brutto  3 455,28 zł za zamówienie gwarantowane oraz za łączną cenę brutto  1 729,44 zł

za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

na ww. zadaniu największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):

L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 1 Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

Cena w zł brutto (C) – 85,05 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 80,00;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 5,05;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 6,00;

Razem :  91,05

2 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 69,44 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 59,44;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  79,44

Zadanie nr 13  

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 łączną  cenę brutto  7 354,39 zł za zamówienie gwarantowane oraz za łączną cenę brutto  1 360,58 zł



za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

na ww. zadaniu największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):

L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 87,62 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 77,62;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  97,62

2 1 Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

Cena w zł brutto (C) – 83,81 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 80,00;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 3,81;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 6,00;

Razem :  89,81



Zadanie nr 14  

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

1 uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

za łączną  cenę brutto  3 799,68 zł za zamówienie gwarantowane oraz za łączną cenę brutto  1 902,48 zł

za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

na ww. zadaniu największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):

L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 1 Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

Cena w zł brutto (C) – 85,22 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 80,00;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 5,22;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 6,00;

Razem :  91,22

2 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 73,82 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 63,82;



- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  83,82

Zadanie nr 15  

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

1 uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

za łączną  cenę brutto  3 770,16 zł za zamówienie gwarantowane oraz za łączną cenę brutto  1 887,36 zł

za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

na ww. zadaniu największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):

L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 1 Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

Cena w zł brutto (C) – 85,69 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 80,00;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 5,69;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 



dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 6,00;

Razem :  91,69

2 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 70,64 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 60,64;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  80,64

Zadanie nr 16  

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

1 uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

za łączną  cenę brutto  3 641,52 zł za zamówienie gwarantowane oraz za łączną cenę brutto  1 823,04 zł

za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

na ww. zadaniu największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):



L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 1 Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

Cena w zł brutto (C) – 85,81 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 80,00;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 5,81;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 6,00;

Razem :  91,81

2 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 73,34 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 63,34;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  83,34

Zadanie nr 17  

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

1 uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

za łączną  cenę brutto  2 285,28 zł za zamówienie gwarantowane oraz za łączną cenę brutto  1 144,32 zł

za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

na ww. zadaniu największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):

L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 1 Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

Cena w zł brutto (C) – 85,36 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 80,00;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 5,36;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 6,00;

Razem :  91,36

2 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 76,62 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 66,62;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  86,62

Zadanie nr 18  

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 łączną  cenę brutto  11 466,14 zł za zamówienie gwarantowane oraz za łączną cenę brutto  3 238,64 zł



za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

na ww. zadaniu największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):

L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 90,00 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 80,00;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  100,00

2 1 Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

Cena w zł brutto (C) – 82,25 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 76,83;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 5,42;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 6,00;

Razem :  88,25

3 3 Multimedia Polska Biznes S.A.

ul. Koszykowa 61B

00-667 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 41,91 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego



(Cg) – 39,15;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 2,76;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 2,00;

Razem :  43,91

Zadanie nr 19  

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

1 uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

za łączną  cenę brutto  4 964,40 zł za zamówienie gwarantowane oraz za łączną cenę brutto  2 482,80 zł

za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

na ww. zadaniu największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):

L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 1 Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

Cena w zł brutto (C) – 86,26 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 80,00;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 6,26;



Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 6,00;

Razem :  92,26

2 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 74,49 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 64,49;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  84,49

Zadanie nr 20  

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 łączną  cenę brutto  6 286,12 zł za zamówienie gwarantowane oraz za łączną cenę brutto  1 137,11 zł

za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

na ww. zadaniu największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):



L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 80,53 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 70,53;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

Razem :  90,53

2 1 Globitel Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

Cena w zł brutto (C) – 84,10 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 80,00;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 4,10;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 6,00;

Razem :  90,10

Zadanie nr 21  

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 łączną  cenę brutto  6 461,81 zł za zamówienie gwarantowane oraz za łączną cenę brutto  1 691,50 zł

za zamówienie w ramach prawa opcji.

Uzasadnienie faktyczne:  Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i jest jedyną złożoną na ww. zadaniu

oraz uzyskała największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww zadaniu wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfika-

cji 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):

L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 2 Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Cena w zł brutto (C) – 90,00 w tym:

- cena w zł brutto dla zamówienia 

gwarantowanego

(Cg) – 80,00;

- cena w zł brutto dla zamówienia w ramach 

prawa opcji (Co) – 10,00;

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki 

dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz w 

ramach prawa opcji (Q)– 10,00;

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 dwustopniowym określonym w art. 102 uPzp.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


