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                                         Warszawa, dnia 16 czerwca 2021 r. 
KRAJOWE  

BIURO WYBORCZE 
KBW-PZP/TP/3/2021 

ZPU-261-3/21 
Internet 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

     

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na „Świadczenie usług w zakresie sieci intranet na potrzeby Krajowego 

Biura Wyborczego”, numer sprawy: KBW-PZP/TP/3/2021 

 

Krajowe Biuro Wyborcze, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), 

dalej zwanej „ustawą”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym 

postępowaniu. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Jako najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w dokumencie zamówienia - Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający 

wybrał ofertę numer 1, złożoną przez Wykonawcę: 

Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, 

z ceną oferty brutto: 552.024,00 zł. 

Ww. oferta otrzymała w:  

• kryterium numer 1 – „Cena oferty brutto” – 60,00 pkt, 

• kryterium numer 2 – „Przepustowość łącza w delegaturach Krajowego Biura Wyborczego” 

– 10,00 pkt, 

• kryterium numer 3 – „Gwarancja dostępności usługi” – 30,00 pkt. 

Łączna liczba punktów we wszystkich kryteriach: 100,00 pkt (100,00%). 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Zamawiający dokonał wyboru ww. oferty zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy. Niniejsza oferta nie 

podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez 

Zamawiającego w dokumencie zamówienia - Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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Zamawiający w poniższym zestawieniu przedstawia Wykonawcę, który złożył ofertę 

w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofercie w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktacją: 

 

Numer 
oferty 

Nazwy albo imiona i nazwiska 
oraz adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty 

Liczba punktów 
przyznanych 
w kryterium 

numer 1 oceny 
ofert: 

„Cena oferty 
brutto” 

– maks. 60 pkt 

Liczba punktów 
przyznanych 

w kryterium numer 2 
oceny ofert: 

„Przepustowość łącza 
w delegaturach 

Krajowego Biura 
Wyborczego”  
– maks. 10 pkt 

Liczba punktów 
przyznanych 
w kryterium 

numer 3 oceny 
ofert: 

„Gwarancja 
dostępności 

usługi”  
– maks. 30 pkt 

Łączna liczba punktów  
we wszystkich 

kryteriach oceny ofert 
(łączna punktacja) 

1. 
Netia S.A. 

 ul. Poleczki 13 
02-822 Warszawa 

60,00 10,00 30,00 100,00 
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