TELEWIZJA POLSKA S.A.

Warszawa, dnia 03 lipca 2018 r.

Oznaczenie sprawy: ZP/TITT/29/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – dalej: Pzp,
Telewizja Polska S.A. (dalej: Zamawiający), prowadząca postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup koderów
cyfrowych DSNG na potrzeby Oddziałów Terenowych Poznań i Gorzów Wielkopolski”
informuje, że za najkorzystniejszą ofertę w 1 części zamówienia (dostawa kodera DSNG dla
Ośrodka Terenowego TVP w Gorzowie Wielkopolskim), została uznana i wybrana oferta
złożona przez firmę: DTS St. Lubiński Sp. J., która zaoferowała cenę brutto za realizację tej
części zamówienia – 67 650,00 zł. Oferta ta spełnia wymogi Pzp oraz SIWZ i jest ofertą
najkorzystniejszą dla tej części zamówienia, z punktu widzenia przyjętego w SIWZ kryterium
oceny ofert.
W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiamy streszczenie oceny i porównania
złożonych ofert:
Nr
oferty

2

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy

DTS St. Lubiński Sp. J.
ul. Moniuszki 2,
05-501 Piaseczno

Cena brutto

Liczba punktów
w kryterium
cena brutto
(waga – 97%)

67 650,00 zł

97,00

Liczba punktów w
kryterium gwarancja
(waga – 3%)
24 miesiące – 0 pkt
36-48 miesięcy – 2 pkt
60 miesięcy – 3 pkt
36 miesięcy – 2 pkt

Łączna liczba
punktów
przyznana
ofercie

Zatwierdził
/--/
TELEWIZJA POLSKA S.A. Ośrodek - TVP Technologie
Marek Pasiuta
Zastępca Dyrektora
.......................................................
imię i nazwisko, stanowisko

99,00

TELEWIZJA POLSKA S.A.

Warszawa, dnia 03 lipca 2018 r.

Oznaczenie sprawy: ZP/TITT/29/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – dalej: Pzp, Telewizja
Polska S.A. (dalej: Zamawiający), prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup koderów cyfrowych DSNG
na potrzeby Oddziałów Terenowych Poznań i Gorzów Wielkopolski” informuje, że za
najkorzystniejszą ofertę w 2 części zamówienia (dostawa koderów DSNG dla Ośrodka
Terenowego TVP w Poznaniu), została uznana i wybrana oferta złożona przez firmę: DTS
St. Lubiński Sp. J., która zaoferowała cenę brutto za realizację tej części zamówienia –
121 278,00 zł. Oferta ta spełnia wymogi Pzp oraz SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą dla tej
części zamówienia, z punktu widzenia przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert.
W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiamy streszczenie oceny i porównania
złożonych ofert:
Nr
oferty

1

2

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy

Vector Solutions Sp. z o.o.
Ul. Krzemowa 6,
81 – 577 Gdynia
DTS St. Lubiński Sp. J.
ul. Moniuszki 2,
05-501 Piaseczno

Cena brutto

Liczba
punktów w
kryterium
cena brutto
(waga –
97%)

Liczba punktów w
kryterium gwarancja
(waga – 3%)
24 miesiące – 0 pkt
36-48 miesięcy – 2 pkt
60 miesięcy – 3 pkt

Łączna
liczba
punktów
przyznana
ofercie

130 380,00 zł

90,23

24 miesiące – 0 pkt

90,23

121 278,00 zł

97,00

36 miesięcy – 2 pkt

99,00

Zatwierdził
/--/
TELEWIZJA POLSKA S.A. Ośrodek - TVP Technologie
Marek Pasiuta
Zastępca Dyrektora
.......................................................
imię i nazwisko, stanowisko

