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egz. pojedynczy
wg. rozdzielnika

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W oparciu o art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
zawiadamia, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 „Dostawa i montaż systemów zasilania gwarantowanego dla KMP Tychy”

1) Wybrano najkorzystniejszą ważną ofertę: 
Benning Power Elektronics Sp. z o.o. 
ul. Korczunkowa 30 05-503 Głosków

uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał 
najwyższą ilość punktów w ocenie kryteriów określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Zestawienie złożonych ofert: 

Nr oferty Nazwa Wykonawcy 
Cena Ofertowa

brutto

Czas reakcji na
wymianę modułu w
okresie gwarancji

Gwarancja na
zasilacz UPS

Gwarancja na
baterie/

akumulatory

001
AIRTEL SERVICES Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 11 41-708 Ruda Śląska

247 500,00 zł 12 godzin 24 miesiące 24 miesiące

002
Benning Power Elektronics Sp. z o.o. 
ul. Korczunkowa 30 05-503 Głosków

236 160,00 zł 12 godzin 24 miesiące 24 miesiące

3) Streszczenie ofert: 

Nr oferty Nazwa Wykonawcy 
Cena

Ofertowa
brutto

Czas reakcji na
wymianę modułu

w okresie
gwarancji

Gwarancja
na zasilacz

UPS

Gwarancja na
baterie/

akumulatory
RAZEM

001
AIRTEL SERVICES Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 11 41-708 Ruda Śląska

- - - - -

002
Benning Power Elektronics Sp. z o.o. 
ul. Korczunkowa 30 05-503 Głosków

60 pkt 20 pkt 10 pkt 10 pkt 100,00 pkt

5. W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

4. W postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy: AIRTEL SERVICES Sp. z o.o. ul. Dworcowa 11 41-708 Ruda Śląska 
Powód odrzucenia: Na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt 7a Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której 
mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy pzp w dniu 02.11.2017r wystąpił do Wykonawcy z pismem o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni tj. do dnia 14.12.2017r.  Zgodnie z zapisami SIWZ pierwotny termin związania ofertą
upływał w dniu 14.11.2017r, z uwagi na przedłużające się prace komisji przetargowej Zamawiający wystąpił do Wykonawcy z ww 
pismem wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi do dnia 14.11.2017r. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przysłał do 
Zamawiającego informacji o przedłużeniu wskazanego powyżej terminu co jest jednoznaczne z tym, że nie wyraził zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą.

 Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
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