
 

Szczecin, dnia 27.12.2022 r. 
ZZ-2380-139/22 

 

informacja na platformę zakupową 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 usta-

wyz dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) zwanej 

dalej „uPzp” na „zakup i dostawę modemów i routerów, kart SIM oraz świadczenie usług  

telefonii komórkowej, mobilnego internetu i świadczenie usługi dla wskazanych numerów 

zapewniającą ochronę danych i urządzeń łączących się z siecią 

 

 

  Na podstawie art. 253 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o: 

1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: 

Orange Polska S.A. 

Aleje Jerozolimskie 160 

02-326 Warszawa 

za cenę  137 232,24 zł (brutto). 

 

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu, nie podlega 

odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów. 

Wykonawca, który złożył ofertę wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak 

podstaw wykluczenia. 

Uzasadnienie prawne: stosownie do art. 239 ust. 1 w związku z art. 266 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 

Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XVI  SWZ. 

 

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. 253 ust. 1 pkt 1 uPzp): 

Nr 
oferty 

Wykonawca Cena oferty (C) 
[w zł brutto] 

1 T – MOBILE POLSKA S.A. 

ul. Marynarska 12 

02-674 Warszawa 

Cena oferty brutto – 17,23; 

Transfer danych  – 0,00; 

Koszt połączenia do sieci krajów UE – 0,00; 

Zatrudnienie przy realizacji osoby niepełnosprawnej – 0,00 

    Razem :  17,23 



 

2 ORANGE POLSKA S.A. 

Aleje Jerozolimskie 160 

02-326 Warszawa 

Cena oferty brutto – 60,00; 

Transfer danych  – 20,00; 

Koszt połączenia do sieci krajów UE – 19,00; 

Zatrudnienie przy realizacji osoby niepełnosprawnej – 0,00 

    Razem :  99,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Wyk. w 1 egz. 

Wyk. M.L. 


