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KANCELAR IA
SENATU

BIURO PRAWNE,  KADR I  ORGANIZACJ I

Dotyczy: postępowania prowadzonego, w trybie podstawowym bez negocjacji, o udzielenie zamówienia 
publicznego na świadczenie usług telefonii komórkowej.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, działając na podstawie
art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez 
wykonawcę POLKOMTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, w prowadzonym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na świadczenie usług telefonii komórkowej.     

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 
ustawy Pzp, spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, a także zdolności 
technicznej lub zawodowej, a złożona przez wykonawcę oferta spełnia wymagania 
odnośnie przedmiotu zamówienia i nie podlega odrzuceniu.  

Oferta uzyskała następujące liczby punktów w niżej wymienionych kryteriach oceny 
ofert:

Wykonawca  Polkomtel Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością,                                             
ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

Lp. Kryteria Waga Punkty

1 Cena wg wzoru [najtańsza/do_danej] 50

50,00 pkt

(Cena brutto 
oferty:  417 203,60 

zł)

2

Przechodzenie niewykorzystanych pakietów 
kwotowych na 6 kolejnych okresów rozliczeniowych,
z wykorzystywaniem od najstarszego. TAK/NIE, max 
15 pkt

15 15,00 pkt

3
Zastosowanie łącza światłowodowego do obsługi 
centrali i pikokomórek u zamawiającego. TAK/NIE, 
max 10 pkt

10 10,00 pkt

Do wszystkich wykonawców:BPKO.SZP.350.9.2021
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4
Czas uruchomienia bezpośredniego łącza do centrali 
ze skróconą numeracją. 2 pkt/tydzień, max 10 pkt 10 10,00 pkt

5
Czas uruchomienia systemu pikokomórek
2 pkt/tydzień, max 10 pkt 10 10,00 pkt

6
Czas aktywacji karty dla nowego lub istniejącego 
numeru telefonicznego.1 pkt/ 20 minut, max 5 pkt 5 5,00 pkt

SUMA:  100,00 pkt

Zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę
w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, ponieważ w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

Aleksandra Skorupka
dyrektor
/podpisano elektronicznie/
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