TELEWIZJA POLSKA S.A.

Warszawa, 24 października 2018 r.
Oznaczenie sprawy: ZP/TITT/134/2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający, Telewizja Polska S.A., działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby
redakcji internetowej Poland in English” w części 1 zamówienia na: Dostawę stacji dziennikarskich wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
TECHMAQ Konrad Popławski,
ul. Smoluchowskiego 5/74, 02-679 Warszawa
Wykonawca
zaoferował
wykonanie
przedmiotowego
zamówienia
za
cenę
brutto
w wysokości: 25 982,52 zł.
Przedmiotowa oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas oceny ważnie złożonych ofert, na
podstawie kryterium oceny ofert określonego w niniejszym postępowaniu.
Streszczenie oceny ofert i porównania złożonych ofert z punktacją przyznaną Wykonawcom

L.p.

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena brutto
(zł)

Liczba pkt.
w kryterium
cena
(waga
100%)

1.

TECHMAQ
Konrad Popławski
ul. Smoluchowskiego 5/74
02-679 Warszawa

25 982,52

100,00

27 254,34

95,33

Cortland Sp. z o.o.
ul. Zgoda 38
60-122 Poznań
2.

Adres do korespondencji:
Cortland Sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
7A
02-366 Warszawa
Zatwierdził:

Telewizja Polska S.A.
Ośrodek TVP-Technologie
Marek Pasiuta
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

Telewizja Polska SA, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa,
T: +48 (22) 547-88-17, 547-89-31, F: +48 (22) 547-73-84
Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987
i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 286 596 500,00 zł.

Warszawa, 24 października 2018 r.
Oznaczenie sprawy: ZP/TITT/134/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający, Telewizja Polska S.A., działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby
redakcji internetowej Poland in English” w części 2 zamówienia na: Dostawę mobilnej stacji
dziennikarskiej - wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
TECHMAQ Konrad Popławski,
ul. Smoluchowskiego 5/74, 02-679 Warszawa
Wykonawca
zaoferował
w wysokości: 14 265,54 zł.

wykonanie

przedmiotowego

zamówienia

za

cenę

brutto

Przedmiotowa oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas oceny ważnie złożonych ofert, na
podstawie kryterium oceny ofert określonego w niniejszym postępowaniu.
Streszczenie oceny ofert i porównania złożonych ofert z punktacją przyznaną Wykonawcom

L.p.

1.

2.

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

TECHMAQ
Konrad Popławski
ul. Smoluchowskiego 5/74
02-679 Warszawa
Cortland Sp. z o.o.
ul. Zgoda 38
60-122 Poznań
Adres do korespondencji:
Cortland Sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
7A
02-366 Warszawa

Cena brutto
(zł)

Liczba pkt.
w kryterium
cena
(waga
100%)

14 265,54

100,00

14 325,81

99,58

Zatwierdził:
Telewizja Polska S.A.
Ośrodek TVP-Technologie
Marek Pasiuta
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji
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Warszawa, 24 października 2018 r.
Oznaczenie sprawy: ZP/TITT/134/2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający, Telewizja Polska S.A., działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup sprzętu komputerowego na
potrzeby redakcji internetowej Poland in English” w części 3 zamówienia na: Dostawę komputerów
przenośnych - wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Helica Sp. z o.o., ul. Raszyńska 25, 02-033 Warszawa
Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę netto
w wysokości: 41 591, 00 zł /odwrócone obciążenie podatkiem VAT na podstawie art. 17 ust.1 pkt 7
ustawy o podatku od towarów i usług/.
Przedmiotowa oferta jest jedyną złożoną w przedmiotowym postępowaniu - uzyskała najwyższą
liczbę punktów podczas oceny ważnie złożonej oferty, na podstawie kryterium oceny ofert
określonego w niniejszym postępowaniu.
Streszczenie oceny oferty wraz z punktacją przyznaną Wykonawcy

L.p.

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

1.

Helica Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Cena brutto –
Liczba pkt.
ustalona zgodnie
w kryterium
z art. 91 ust. 3a
cena
Pzp w celu oceny
(waga
takiej oferty
100%)
(zł)

51 156,93

Zatwierdził:
Telewizja Polska S.A.
Ośrodek TVP-Technologie
Marek Pasiuta
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji
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100,00

Warszawa, 24 października 2018 r.
Oznaczenie sprawy: ZP/TITT/134/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający, Telewizja Polska S.A., działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby
redakcji internetowej Poland in English” w części 4 zamówienia na: Dostawę sprzętu komputerowego
- wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
STUDIOTECH POLAND Sp. z o.o.,
ul. Bażancia 53, 02-892 Warszawa
Wykonawca
zaoferował
w wysokości: 98 400,00 zł.

wykonanie

przedmiotowego

zamówienia

za

cenę

brutto

Przedmiotowa oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas oceny ważnie złożonych ofert, na
podstawie kryterium oceny ofert określonego w niniejszym postępowaniu.
Streszczenie oceny ofert i porównania złożonych ofert z punktacją przyznaną Wykonawcom

L.p.

1.

2.

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

STUDIOTECH POLAND Sp.
z o.o.
ul. Bażancia 53
02-892 Warszawa
Helica Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Cena brutto
(zł)

Liczba pkt.
w kryterium
cena
(waga
100%)

98 400,00

100,00

117 781,11

83,54

Zatwierdził:
Telewizja Polska S.A.
Ośrodek TVP-Technologie
Marek Pasiuta
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji
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Warszawa, 24 października 2018 r.
Oznaczenie sprawy: ZP/TITT/134/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający, Telewizja Polska S.A., działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup sprzętu komputerowego na
potrzeby redakcji internetowej Poland in English” w części 5 zamówienia
na: Dostawę
wyspecjalizowanych komputerów stacjonarnych w komplecie z monitorami - wybrał jako
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Helica Sp. z o.o., ul. Raszyńska 25, 02-033 Warszawa
Wykonawca zaoferował
w wysokości: 20 940,75 zł.

wykonanie

przedmiotowego

zamówienia

za

cenę

brutto

Przedmiotowa oferta jest jedyną złożoną w przedmiotowym postępowaniu - uzyskała najwyższą
liczbę punktów podczas oceny ważnie złożonej oferty, na podstawie kryterium oceny ofert
określonego w niniejszym postępowaniu.
Streszczenie oceny oferty wraz z punktacją przyznaną Wykonawcy

L.p.

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena brutto
(zł)

Liczba pkt.
w kryterium
cena
(waga
100%)

1.

Helica Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

20 940,75

100,00

Zatwierdził:
Telewizja Polska S.A.
Ośrodek TVP-Technologie
Marek Pasiuta
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji
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Warszawa, 24 października 2018 r.
Oznaczenie sprawy: ZP/TITT/134/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający, Telewizja Polska S.A., działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup sprzętu komputerowego na
potrzeby redakcji internetowej Poland in English” w części 6 zamówienia na: Dostawę monitorów
komputerowych - wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Helica Sp. z o.o., ul. Raszyńska 25, 02-033 Warszawa
Wykonawca zaoferował
w wysokości: 46 197,57 zł.

wykonanie

przedmiotowego

zamówienia

za

cenę

brutto

Przedmiotowa oferta jest jedyną złożoną w przedmiotowym postępowaniu - uzyskała najwyższą
liczbę punktów podczas oceny ważnie złożonej oferty, na podstawie kryterium oceny ofert
określonego w niniejszym postępowaniu.
Streszczenie oceny oferty wraz z punktacją przyznaną Wykonawcy

L.p.

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena brutto
(zł)

Liczba pkt.
w kryterium
cena
(waga
100%)

1.

Helica Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

46 197,57

100,00

Zatwierdził:
Telewizja Polska S.A.
Ośrodek TVP-Technologie
Marek Pasiuta
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji
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