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Ogłoszenie o wyniku postępowania
Wszyscy Wykonawcy
Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego – www.biziel.umk. pl dnia 04.04.2019 roku.
Zdjęto dnia………………..
1. Zamawiający:
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz
NIP 9532582266
REGON 340517145
Telefon: (0-52) 36-55-295,
(0-52) 36-55-352,
Faks : (0-52) 36-55-752.
Strona internetowa Zamawiającego: www.biziel.umk.pl e-mail – przetargi@biziel.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku - piątku w godzinach od 7:30 do 15:00
2. Opis i oznaczenie postępowania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej oraz transmisji danych wraz z dostawą i aktywacją telefonów komórkowych oraz
tabletów
Nr sprawy: NZZ/09/D/19
CPV: 64212000-5, 32250000-0, 30237450-8, 31712112-8
Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz transmisji danych wraz z
dostawą i aktywacją telefonów komórkowych oraz tabletów dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych
Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty/terminie zawarcia umowy
3.Wybrana oferta / nazwa Wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta nr 1:
Polkomtel Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
Faktyczne:
Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem przedstawia najkorzystniejszy bilans spośród kryteriów określonych w
SIWZ. Wykonawca spełnił także wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.
Prawne:
Zamawiający wybrał ofertę na podstawie przepisu art. 91 ust.. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
4.Cena wybranej oferty
177 236,77 złotych brutto
5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Numer oferty, nazwa i adres wykonawcy
Liczba pkt. / %
w kryterium:
Abonament

Oferta nr 1:
Polkomtel Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4,
02-673 Warszawa
6. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone
Nie odrzucono żadnej oferty
7. Wykonawcy wykluczeni
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy
8.Unieważnienie postępowania
Nie unieważniono postępowania

60,00

Liczba pkt. / % w kryterium:
Nielimitowany pakiet transmisji danych
w pełnej prędkości na pakietach
aktywacji głosowych i pakiecie mobilny
Internet.
20,00

Liczba pkt. / %
w kryterium:
Dodatkowa
gwarancja na
telefony/tablety
0,00

Razem
pkt. / %

80,00

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w
dniu 08.04.2019 roku. W przypadku jeżeli Państwa oferta została wybrana, prosimy o przybycie do siedziby Zamawiającego w w/w terminie w godz.
10:00 -14:00 celem podpisania stosownej umowy.
Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 19.04.2019 roku do dnia 19.04.2021 roku.
Zamawiający

