TELEWIZJA POLSKA S.A.

Warszawa, 27 września 2019 r.
Oznaczenie sprawy: ZP/TITT/53/2019
Informacja o :
wyborze najkorzystniejszej oferty- dotyczy Części 1
oraz
o unieważnieniu postępowania- dotyczy Części 2 .

Zamawiający, Telewizja Polska S.A., działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „zakup sprzętu w
ramach modernizacji systemu KVM w Centralnej Aparaturze Emisyjnej ” :
Dotyczy Części 1:
dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I – dostawa modułów KVM
Na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy w zakresie Części 1 – dostawa modułów KVM , Zamawiający
wybrał jako najkorzystniejszą, , ofertę złożoną w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawcę:
Studiotech Sp. z o.o., ul. Bażancia 53, 02-892 Warszawa, który zaoferował wykonanie
przedmiotowego zamówienia za cenę brutto w wysokości 187.544,21 zł oraz 48 miesięcy
gwarancji.

Przedmiotowa oferta podczas oceny ofert, dokonanej zgodnie z kryteriami określonymi w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jedyna złożona w części I postępowania otrzymała
100 punktów.
Streszczenie oceny oferty wraz z punktacją przyznaną Wykonawcy
Część 1- Dostawa modułów KVM;

L.p.

1.

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena brutto
(zł) / okres
gwarancji

STUDIOTECH POLAND Sp. z
o.o.
ul. Bażancia 53
02-892 Warszawa

187.544,21 zł

Liczba pkt.
w kryterium cena
(waga 97%)

97,00

Liczba pkt.
w kryterium
okres
gwarancji
(waga 4%)

3

Łączna
punktacja

100

48 miesięcy

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.

Dotyczy Części 2
Unieważnił postępowanie w zakresie Części 2- dostawa komputerów modułowych.
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Zamawiający informuje o unieważnieniu
przedmiotowego postępowania w zakresie Części 2- dostawa komputerów modułowych.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba
że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.
W postępowaniu, w Części 2 złożono ofertę firmy Studiotech Poland Sp. z o.o., ul. ul. Bażancia
53, 02-892 Warszawa z ceną brutto 80.130,80zł zł, która przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ponieważ cena najkorzystniejszej oferty, jedynej złożonej w postępowaniu, w Części 2przewyższa o 10.130,08 zł brutto kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
kwoty większej niż 70.000,00 zł brutto, Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp
unieważnia przedmiotowe postępowanie w tej części.

Zatwierdził
/--/
Roman Pedrycz
TELEWIZJA POLSKA S.A. Ośrodek - TVP Technologie
Dyrektor
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