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Informacja o wyborze najkorzystniejszej  oferty 

zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 20.01.2023 r. 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Usługa utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń 

działających w ramach systemu ITS w Bydgoszczy w 2023 roku”, Nr sprawy 071/2022. 

 

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

 – dalej „Pzp”, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: 

Sprint Spółka Akcyjna, ul. Jagiellończyka 26; 10-062 Olsztyn,  

Oddział w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:  

faktyczne: 

Jedyna niepodlegająca odrzuceniu oferta złożona w postępowaniu, która odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w Pzp oraz w dokumentach zamówienia, o których mowa w art. 7 pkt 3 Pzp, 

została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 60 punktów na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia - w SWZ, tj.: 

1. cena - 60% (pkt), w tym: 

a) cena za utrzymanie w stałej sprawności części programowej Systemu ITS – 40% (pkt),  

b) cena za wymiany, naprawy urządzeń wraz z potrzebnym sprzętem oraz materiałami  

oraz konserwację urządzeń ITS – 20% (pkt),  

2. skrócenie czasu reakcji serwisowych na zgłoszenie/zlecenie – 10% (pkt); 

3. skrócenie czasu usunięcia usterki – 30% (pkt). 

prawne:  

Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 239 ust. 1 Pzp. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 

i łączną punktacją: 

Nr oferty 1 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty  - nazwy albo imiona  

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, które są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców 

Sprint Spółka Akcyjna,  

ul. Jagiellończyka 26; 10-062 Olsztyn  

Oddział w Warszawie (00-189);  

ul. Inflancka 4 
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 cena, w tym: 60,00 

cena za utrzymanie w stałej sprawności części programowej  

Systemu ITS 
40,00 

cena za wymiany, naprawy urządzeń wraz z potrzebnym sprzętem  

oraz materiałami oraz konserwację urządzeń ITS 
20,00 

skrócenie czasu reakcji serwisowych na zgłoszenie/zlecenie 0 

skrócenie czasu usunięcia usterki 0 

Łączna liczba uzyskanych punktów 60,00 

 

p.o. DYREKTORA  

podpis nieczytelny 

Wojciech Nalazek 
(podpis Kierownika Zamawiającego) 


