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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do Internetu oraz dostawą kart 
SIM w ramach abonamentu oraz dostawą aparatów telefonicznych na rzecz Agencji Badań 

Medycznych” 

 
 

 

Zamawiający - Agencja Badań Medycznych, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (dalej: „ustawa Pzp”) udostępnia poniżej 

informację z otwarcia ofert. 

 

 

 

Podczas otwarcia ofert zostały otwarte następujące oferty, które zostały złożone do dnia 

07.10.2021 r. do godziny 12:00: 
 

LP. 
FIRMA [NAZWA] 

ADRES WYKONAWCY 

OFEROWANA CENA BRUTTO ZA 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W ZŁ 

1 

TELESTRADA S.A. 

Al. Krakowska 22A 

02-284 Warszawa 

346 245,46 zł, 

w tym cena za abonament w okresie trwania 

umowy 85 283,28 zł 

 

Zamówienie podstawowe: 

266 179,53 zł, 

w tym cena za abonament w okresie trwania 

umowy 66 685,68 zł 

 

Zamówienie w ramach prawa opcji: 

80 065,93 zł, 

w tym cena za abonament w okresie trwania 

umowy 18 597,60 zł 

 

Przejęcie obsługi gwarancyjnej na posiadane przez Zamawiającego aparaty telefoniczne 

objęte gwarancjami producenta (G) – TAK 

Przechodzenie niewykorzystanych pakietów kwotowych na 2 kolejne okresy rozliczeniowe 

z wykorzystaniem od najstarszego (P) – TAK 
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2 

T-Mobile Polska S.A.  

ul. Marynarska 12 

02-674 Warszawa 

313 340,04 zł, 

 w tym cena za abonament w okresie 

trwania umowy 90 552,60 zł 

 

Zamówienie podstawowe: 

240 351,84 zł, 

w tym cena za abonament w okresie trwania 

umowy 70 626,60 zł 

 

Zamówienie w ramach prawa opcji: 

72 988,20 zł,  

w tym cena za abonament w okresie trwania 

umowy 19 926,00 zł 

 

Przejęcie obsługi gwarancyjnej na posiadane przez Zamawiającego aparaty telefoniczne 

objęte gwarancjami producenta (G) – TAK 

Przechodzenie niewykorzystanych pakietów kwotowych na 2 kolejne okresy rozliczeniowe 

z wykorzystaniem od najstarszego (P) – NIE 

 
 

 

 

_____________________________ 
Kierownik Zamawiającego lub jego pełnomocnik 
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