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Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

na świadczenie usług transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet dla potrzeb Powiatu 

Poznańskiego. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną 

przez INEA S. A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań, w której zaproponowano realizację zamówienia za 

kwotę 81.445,68 zł brutto i zaoferowano: dostępność usługi VPN na poziomie 99,9 % w skali okresu trwania 

umowy, dostępność usługi dostępu do sieci Internet na poziomie 99,9 % w skali okresu trwania umowy. 

W przedmiotowym postępowaniu zastosowano tzw. procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24aa ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w której Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. INEA S. A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 

60-211 Poznań, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdziły, iż Wykonawca spełnia ww. warunki.  

W związku z powyższym oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym 

postępowaniu i otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny. 

Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty w niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

cena oferty 

 

 

 

(waga 60 %) 

Liczba punktów w 

kryterium 

dostępność usługi 

VPN w skali okresu 

trwania umowy 

 

 

(waga 30 %) 

Liczba punktów w 

kryterium 

dostępność usługi 

dostępu do sieci 

Internet w skali 

okresu trwania 

umowy 

(waga 10 %) 

RAZEM 

1 

INEA S. A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 

60-211 Poznań, 

adres do korespondencji: 

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 

62-081 Przeźmierowo 

55,17 30,00 10,00 95,17 

2 

ORANGE POLSKA S. A., Al. 

Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, 

adres do korespondencji: 

ul. Skierniewicka 10 a, 01-230 Warszawa 

60,00 30,00 3,00 93,00 

 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 13.12.2016 r., tj. po upływie terminu określonego 

w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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