
 

Warszawa, dnia 12-12-2022 r. 

……IBE/663/2022…….………….. 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się protokół) 

 
  

Protokół z wyboru wykonawcy w trybie dokonania zakupu bez zastosowania 
przepisów o zamówieniach publicznych  

 
Nazwa zespołu: Zespół Rozwoju Usług  
 

W dniach od 23-11-2022 r. do 12-12-2022 r. zostało przeprowadzone postępowanie 

dotyczące: „Udostępnienie systemu dla infolinii w celu zapewnienia funkcjonowania systemu 

telefonów informacyjnych”.  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 23-11-2022 na stronie 

http://bip.ibe.edu.pl/  zapytania ofertowe zostały złożone następujące oferty: 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ dane 

kontaktowe 
Cena oferty 

brutto 
Liczba 

przyznanych pkt 
Data i godz. 

wpływu oferty 

1 
Focus Telecom Polska Sp. z 
o.o., ul. Ostrobramska 101A, 
04-041 Warszawa 

24 244,00 100,00 
30-11-2022 
godz. 16:57 

2 
Integrated Solutions Sp. z o.o., 
ul. Karolkowa 30, 01-207 
Warszawa 

87 034,80 Nie dotyczy 
01-12-2022 
godz. 11:19 

3 
NTT Poland Sp. z o.o., ul. 
Sienna 73, 00-833 Warszawa 

60 679,59 39,95 
01-12-2022 
godz. 11:42 

 
Oferta złożona przez Wykonawcę wskazanego w pkt 2 powyżej tabeli nie spełniła warunku 

zamówienia. Zamawiający wymagał aby Wykonawca wykazał, że „w okresie ostatnich  

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej trzy usługi polegające na 

udostępnieniu systemu dla infolinii w celu zapewnienia funkcjonowania systemu telefonów 

informacyjnych, gdzie każda usługa była realizowana nie krócej niż 1 rok oraz była o wartości 

co najmniej 50 000 zł brutto”. Wykonawca w przedstawionym wykazie usług wskazał trzy 

usługi, przy czym jedna z nich (pozycja nr 1 wykazu) była realizowana w okresie krótszym niż 

1 rok. W związku z powyższym oferta nie podlegała ocenie.  

 

W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający zwrócił się do Focus Telecom Polska 

Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, z prośbą o wyjaśnienie rażąco niskiej 

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

cenę wskazana w formularzu ofertowym.  

 

 

 

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


 

Oferty wskazane w pkt 1 i 3 powyższej tabeli spełniły warunki udziału w postępowaniu, a tym 

samym podlegały ocenie zgodnie z kryterium przedstawionym w ogłoszeniu: 

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Cena 100 (100%) 

 
Ad. 1. Kryterium „Cena” – max. 100 pkt (100%) 
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zawierająca 
najniższą ofertę cenową (cena podana w PLN brutto), a każda następna odpowiednio 
zgodnie ze wzorem: 

 
     cena oferty najniżej skalkulowanej  x 100 

Liczba punktów oferty ocenianej = -----------------------------------------------------  
         cena oferty ocenianej 

 

Liczba punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.  

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.  

 
W związku z powyższym za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: 
Focus Telecom Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez Focus Telecom Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101A, 04-041 
Warszawa, została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych 
punktów.  
 
 


