
 
 

 

 

Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 11 lipca 2014 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 24/2014   

 

 

OGŁOSZENIE 

 

 

Dotyczy: rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług  

                telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej. 

 

 

W wymaganym terminie – do dnia 03.07.2014 r., do godz. 10:00 wpłynęło 8 oferty. 

ZESTAWIENIE OFERT: 

NR 

OFERTY 
WYKONAWCA 

CENA   

NETTO PLN                    

CENA  

BRUTTO PLN 

1 

Globitel Sp. z o.o. 

Al. Piłsudskiego 12 

90-051 Łódź 

2 027,30 2 493,58 

2 

Netia S.A. 

ul. Poleczki 13 

02-822 Warszawa 

3 107,04 3 821,65 

3 

GTS Poland Sp. z o.o. 

ul. Marynarska 15 

02-674 Warszawa 

2 126,50 2 615,60 

4 

LOVO            

Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o. 

ul. Ruchliwa 17 

02-182 Warszawa 

1 434,91 1 764,94 

5 

ORANGE POLSKA S.A. 

Al. Jerozolimskie 160 

02-236 Warszawa 

2 199,84 2 705,80 

6 

DID Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 123A                                    

02-017 Warszawa 

2 962,37 3 643,72 

7 

TK Telekom Spółka z o.o. 

ul. Kijowska 10/12A 

03-743 Warszawa 

 

2 310,50 2 841,92 



8 

Telestrada S.A. 

ul. Puławska 182 

02-670 Warszawa 

2 581,00 3 174,63 

 

Teatr na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawców  

do uzupełnienia ofert i nadesłania brakujących dokumentów:  

a) oferta nr 1 – Globitel Sp. z o.o.–  uzupełnienie oferty o wykaz wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane (zgodnie z pkt. 6.1 c) 

SIWZ), 

b) oferta nr 2 – Netia S.A.–  uzupełnienie oferty o pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę – 

dla pani Katarzyny Jesień – Kierownika ds. Rozwoju Relacji z Klientami Kluczowymi. 

Pełnomocnictwo musi być ważne nie później niż na dzień składania ofert i musi być wystawione 

przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym – 

zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze lub przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do czynności prawnych musi być dołączone  

do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (zgodnie z pkt. 9.4 SIWZ), 

c) oferta nr 3 – GTS Poland Sp. z o.o.–  uzupełnienie oferty o pełnomocnictwo dla osoby 

podpisującej ofertę – dla pani Marty Głuszek – Kierownika ds. Kluczowych Klientów. 

Pełnomocnictwo musi być ważne nie później niż na dzień składania ofert i musi być wystawione  

przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym – 

zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze lub przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do czynności prawnych musi być dołączone  

do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (zgodnie z pkt. 9.4 SIWZ), 

d) oferta nr 5 – ORANGE POLSKA S.A. – uzupełnienie oferty o wykazu wykonanych,  

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług  

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,  

dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane (zgodnie z pkt. 6.1 c) 

SIWZ), 

e) oferta nr 6 – DID Sp. z o.o. – uzupełnienie oferty o zobowiązanie do zawarcia Umowy 

uwzględniające postanowienia sformułowane w SIWZ. (zgodnie z pkt. 6.4 SIWZ), 

f) oferta nr 7 – TK Telekom Spółka z o.o.– uzupełnienie oferty o referencje wystawione dla TK 

Telekom Spółka z o.o. przez TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o., ul. Włocławska 167,  

87-100 Toruń - poświadczające należyte wykonanie usług zgodnie z przedstawionym do oferty 

wykazem usług (zgodnie z pkt. 6.1 c) SIWZ),  

g) oferta nr 8 – Telestrada S.A. uzupełnienie oferty o zobowiązanie do zawarcia Umowy 

uwzględniające postanowienia sformułowane w SIWZ. (zgodnie z pkt. 6.4 SIWZ). 

  

Wykonawca Globitel Sp. z o.o. (oferta nr 1) nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty, 

natomiast wszyscy pozostali Wykonawcy uzupełnili swoje oferty o wymagane dokumenty. 

 

 



Teatr wykluczył z postępowania –  Globitel Sp. z o.o. –  na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy 

Pzp.: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy nie 

wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” oraz odrzucił ofertę nr 1 – na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.: „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się  

za odrzuconą.”        

 

Pozostałe oferty są ważne.  

Komisja oceniła je zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: najniższa cena - 100 %    

Ocena ofert: 

NR 

OFERTY 
WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                    

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

OCENA OFERT                    

W PUNKTACH 

2 

Netia S.A. 

ul. Poleczki 13 

02-822 Warszawa 

3 107,04 3 821,65 46,18 

3 

GTS Poland Sp. z o.o. 

ul. Marynarska 15 

02-674 Warszawa 

2 126,50 2 615,60 67,48 

4 

LOVO            

Telekomunikacja          

Bliżej Sp. z o.o. 

ul. Ruchliwa 17 

02-182 Warszawa 

1 434,91 1 764,94 100 

5 

ORANGE                    

POLSKA S.A. 

Al. Jerozolimskie 160 

02-236 Warszawa 

2 199,84 2 705,80 65,23 

6 

DID Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 123A                                    

02-017 Warszawa 

2 962,37 3 643,72 48,44 

7 

TK Telekom                      

Spółka z o.o. 

ul. Kijowska 10/12A 

03-743 Warszawa 

2 310,50 2 841,92 62,10 

8 

Telestrada S.A. 

ul. Puławska 182 

02-670 Warszawa 

2 581,00 3 174,63 55,60 

 

 

Najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej 

złożyła firma LOVO Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o., ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa. 

Oferta otrzymała: 100 pkt. Zamówienie Teatru na świadczenie usług telekomunikacyjnych  

w telefonii stacjonarnej będzie realizowała firma LOVO Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o. 

 

 

                            

 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


