
 

 

 

Warszawa, dnia 25-01-2021 

………………IBE/1/2021………….. 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się notatka) 

 
 

Protokół z przeprowadzenia postępowania w trybie dokonania zakupu bez 

zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych  

 
 

Nazwa zespołu: Zespół Administracji  

 

W dniach 11-01-2021 r. – 25-01-2021 r. zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

„Usługa świadczenia telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych”. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 11-01-2021 r. na stronie 

http://bip.ibe.edu.pl/  zapytania ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod numerem: 

2021-489-26349 (ID: 26349) zostały złożone następujące oferty: 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ dane 

kontaktowe 
Cena oferty 

brutto 
Ilość przyznanych 

punktów  
Data wpływu 

oferty  

1 
Telestrada S.A., 

 Al. Krakowska 22A,  
02-284 Warszawa  

46 417,37 zł 50,56 19-01-2021 

2 
Orange Polska S.A.,  

Al. Jerozolimskie 160,  
02-326 Warszawa 

23 469,54 zł 100,00 19-01-2021 

3 
T-Mobile Polska S.A.,  

ul. Marynarska 12,  
02-674 Warszawa  

31 381,48 Nie dotyczy 19-01-2021 

 

Oferta złożona przez wykonawcę wskazanego w pkt. 3 powyższej tabeli nie uwzględnia 

wyceny całości zamówienia. Wykonawca w wypełnionym załączniku nr 3a – cennik 

szczegółowy wskazał w wierszu 9 i 10 tabeli, kolumna „E – cena jednostkowa netto”, kwoty 

0,00 zł netto. Po dopytaniu Wykonawcy o cenę jednostkową zakupu sprzętu (urządzenie 

mobilne, aparat telefoniczny) wskazał on, że opłata ta będzie wynosić – 1,00 zł netto. W 

związku z powyższym wykonawca nie wycenił w cenniku szczegółowym całości zamówienia i 

tym samym jego oferta nie podlega ocenie. 

 

W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający zwrócił się do Orange Polska S.A., Al. 

Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, z prośbą o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny 

przedstawionej oferty. Wykonawca wykazał, że jest w stanie wykonać zamówienie za cenę 

wskazana w formularzu ofertowym, gdyż dysponuje preferencyjnymi stawkami dla klientów 

biznesowych.  

 

Oferty złożone przez podmioty wskazane w pkt. 1 i 2 powyższej tabeli podlegały ocenie 

zgodnie z kryterium przedstawionym w ogłoszeniu: 

http://bip.ibe.edu.pl/


 

 

 

 

L.p. Kryterium 
Liczba punktów 

(waga) 

1. Cena 100 (100%) 

 

Cena 100% – maksymalnie 100 punktów 
 
Najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za 
zrealizowanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie ze 
wzorem: 
 
Liczba punktów oferty ocenianej = (cena oferty najniżej skalkulowanej / cena oferty                  
ocenianej ) x 100 pkt 

    
Liczba punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.  
   
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 
 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: 

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 

 

Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, została 

uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  

 
 
 


