TELEWIZJA POLSKA S.A.

Warszawa, dnia 13 września 2018 r.
Oznaczenie sprawy: ZP/TITT/62/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę dystrybucyjnej
sprzętowej platformy Stream” (postępowanie nr ZP/TITT/62/2018).
Zamawiający – Telewizja Polska S.A., prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę dystrybucyjnej sprzętowej
platformy Stream” (postępowanie nr ZP/TITT/62/2018) 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 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp” – informuje Państwa, że dokonał
wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu i zawiadamia, że na
podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrał, jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez
Wykonawcę Upstream Solutions sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Warszawie, adres: al.
Wilanowska 7a/32, 02-765 Warszawa, który zaoferował cenę brutto za realizację zamówienia
w wysokości 1 897 540,00 PLN.
Przedmiotowa oferta spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryterium
oceny ofert określonego w niniejszym postępowaniu.
W poniższej tabeli Zamawiający podaje dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli
oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium
oceny ofert.
Numer
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
oferty
1.

2.

Apex.IT Sp. z o.o.
ul. Janka Muzykanta 60,
02-188 Warszawa
Upstream Solutions sp. z o.o. s.k.
al. Wilanowska 7a/32,
02-765 Warszawa

Cena oferty brutto
w PLN

Liczba punktów
w kryterium cena
– waga 100%

1 898 999,46

99,92

1 897 540,00

100,00
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