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Województwo Podlaskie,
w imieniu, którego dziala Dyrektor WUP w Bialymstoku,
dzialajace w imieniu wlasnym oraz
14 powiatów Województwa Podlaskiego

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwa "Usluga utrzymania dzialania Systemu
7/24", nr sprawy DA.3211-3/08

Zawiadomienie o wyborze oferty naj korzystniejszej

Zamawiajacy po dokonaniu oceny ofert zlozonych w przedmiotowym postepowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
uprzejmie informuje, iz wybiera jako najkorzystniejsza oferte Telekomunikacji Polskiej S.A.
z siedziba w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

Jednoczesnie, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówien Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, co nastepuje:

1. W postepowaniu zostala zlozona 1 oferta tj. oferta Telekomunikacji Polskiej S.A.
na kwote brutto 696 401,86 zlotych.

2. Zamawiajacy nie odrzucil oferty.
3. Zamawiajacy zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy prawo zamówien publicznych

dokonal oceny ofert w oparciu o kryterium oceny ofert ustalonym w pkt. 17
Rozdzialu II SIWZ, tj. Cena 100% rozumiana jest jako suma wszystkich oplat.
Ocena ofert w oparciu o powyzsze kryterium zostala dokonana zgodnie ze
sposobem oceny ofert ustalonym w pkt. 17 Rozdzialu II SIWZ.

4. W zwiazku z wplynieciem jednej oferty oraz jej nieodrzuceniem i
niewykluczeniem Wykonawcy zostala ona oceniona najwyzej i otrzymala
maksymalnaliczbepunktów- 100.

5. Zgodnie z art. 94 ust.1 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych Zamawiajacy w
terminie nie krótszym niz 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,
nie pózniej jednak niz przed terminem zwiazania oferta w tym postepowaniu
wezwie Telekomunikacje Polska S.A. do zawarcia umowy o udzielenie
niniejszego zamówienia publicznego.
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