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Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
        Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i zapewnienie
        dostępu do sieci Internet dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
        znak postępowania: NZ-NA/I/PN/19/10

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z
późn. zm., ostatnia zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz.1078).- zwanej dalej „ ustawą Pzp”-
jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Świadczenie usług
telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i zapewnienie dostępu do sieci Internet
dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa wybrano ofertę

Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.
W wyniku badania oferty stwierdzono, że nie zachodzą przesłani wskazane w ustawie Pzp
dotyczące wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia złożonej oferty.
Oferta Telekomunikacji Polskiej S.A. spełnia wszystkie warunki i wymagania określone
przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zwanej dalej w
skrócie „SIWZ”.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1  ustawy Pzp.
W niniejszym postępowaniu, zgodnie z punktem 17.2 SIWZ, jedynym kryterium wyboru
najkorzystniejszej oferty była cena. Na podstawie kryterium cena, oferta Telekomunikacji
Polskiej S.A. otrzymała 100 punktów, tj. maksymalną ilość punktów.

Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z
wybranym Wykonawcą w terminach określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., tj. z
zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z pkt. 10.5 SIWZ  niniejsze zawiadomienie zostanie przekazane do Wykonawców za
pomocą faksu.
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