Zegrze, dnia 03.11.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: nr sprawy ZP/10/15/CYBERSECLAB

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu informuje, że postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „Budowę przyłączy światłowodowych pomiędzy budynkami Wojskowego
Instytutu Łączności oraz instalację sieci strukturalnej w formule zaprojektuj i wybuduj”, nr sprawy
ZP/10/15/CYBERSECLAB, jako najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w
SIWZ, wybrał ofertę złożoną przez firmę HFC Systems Sp. z o.o. Ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań
adres do korespondencji Ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo.
W związku z powyższym, Zamawiający zamierza zaprosić Wykonawcę do podpisania umowy w
terminie przewidzianym w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta spełnia wymagania postawione w SIWZ oraz
uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny ofert, w wyznaczonych kryteriach oceny ofert.
Kryteriami w przedmiotowym postępowaniu była cena oraz termin realizacji.
Ofertom przyznano następującą punktację:
Kryteria wyboru ofert
Nr oferty

1

2

3

Nazwa Wykonawcy

ARTKOM Jarosław Kosacki
ul. Turystyczna 38
20-207 Lublin
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe BESTEL Sp.
z o.o.
Ul. Gajowa 4
85-087 Bydgoszcz
HFC Systems Sp. z o.o.
Ul. Klaudyny Potockiej 25
60-211 Poznań
Adres do korespondencji
Ul. Wierzbowa 84
Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo

Wojskowy Instytut Łączności
im. prof. Janusza Groszkowskiego
ul. Warszawska 22A
05-130 Zegrze

Łączna liczba
punktów

Wartość punktowa w
kryterium ceny

Wartość punktowa w
kryterium termin
realizacji

-

-

-

81,53

15

96,53

85

15

100
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4

PROSYSTEL
Sp. z o.o.
Ul. Łopuszańska 91
02-232 Warszawa

-

-

-

Z uwagi na fakt, iż wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zespół powołany do przeprowadzenia postępowania zwrócił się do
Zamawiającego o potwierdzenie możliwości zwiększenia ww. kwoty, co zostało potwierdzone w dniu
02.11.2015 r.
W związku z powyższym na podstawie art. 26 ust. 3 w powiązaniu z art. 93 ust. 4 ustawy Pzp,
zamawiający odstępuje od dalszej procedury wzywania Wykonawców do uzupełnienia brakujących
dokumentów i dokumentów zawierających błędy.
Zamawiający nie wykluczył żądnej z firm z postępowania i nie odrzucił żadnej z ofert złożonych w
przedmiotowym postępowaniu.
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