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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” 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”  

 

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert 

i łączną punktację. 

Wybrana została oferta złożona przez:  

T-Mobile Polska S.A. 

ul. Marynarska 12 

02-674 Warszawa 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14.2. SWZ.  

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert: Maksymalna wysokość abonamentu w okresie trwania umowy (36m) 

w  zamówieniu podstawowym i opcjonalnym brutto (C) – 60% (60 pkt), Przejęcie obsługi 

gwarancyjnej na posiadane przez Zamawiającego aparaty telefoniczne objęte gwarancjami 

producenta (G) – 30 % (30 pkt), Przechodzenie niewykorzystanych pakietów kwotowych 

na  2 kolejne okresy rozliczeniowe z wykorzystaniem od najstarszego (P) – 10 % (10 pkt), oraz 

łączną punktację:
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Lp. 
FIRMA [NAZWA] 

SIEDZIBA WYKONAWCY 

KRYTERIA OCENY OFERT (WAGA %) 

ŁĄCZNA 
PUNKTACJA 

(100%) 

MIEJSCE  
W RANKINGU 

OFERT 

Maksymalna wysokość 
abonamentu w okresie 
trwania umowy (36m) w 

zamówieniu 
podstawowym i 

opcjonalnym brutto  
(60%) 

Przejęcie obsługi 
gwarancyjnej na 
posiadane przez 
Zamawiającego 

aparaty telefoniczne 
objęte gwarancjami 
producenta (30%) 

Przechodzenie 
niewykorzystanych 

pakietów 
kwotowych na 2 
kolejne okresy 
rozliczeniowe z 

wykorzystaniem od 
najstarszego (10%) 

1 

T-Mobile Polska 
S.A.  

ul. Marynarska 12 
02-674 Warszawa 

90 552,60 
  

60,00 pkt 

TAK 
 

30 pkt  

NIE 
 

0 pkt  
90 1 

 

Oferta Wykonawcy T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa spełnia 

wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i przedstawia 

najkorzystniejszy bilans cen i innych kryteriów oceny ofert. 

 

 

 

 

............................................ 

Kierownik Zamawiającego lub jego 

pełnomocnik 
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