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Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do ekstrakcji i 

analizy danych z urządzeń przenośnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of 

Lithuanian and Polish border guard services”  Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A 

              (sprawa nr 32/ZP/WŁiI/20) 

 

 

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń przenośnych w ramach projektu 

nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” 

 Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A (sprawa nr 32/ZP/WŁiI/20)  została 

wybrana oferta Wykonawcy Media sp. z o.o., Ul. Piotrowicka 61, 40 – 723 Katowice, która 

odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ oraz 

została uznana jako oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w SIWZ – najwyższa liczba punktów. 
 

          Ponadto w poniższej tabeli wskazuję Wykonawców, którzy w przedmiotowym 

postępowaniu złożyli oferty oraz dokonane streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 
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Firma oraz adres 

Wykonawcy, który 

złożył ofertę w 

terminie 

Cena 

Punkty w 

kryterium 

„cena” 
Okres gwarancji i rękojmi 

Punkty w 

kryterium 

„okres 

gwarancji 

i rękojmi” 

Suma 

punktów 

 

 

 

1. 

 

 

Media Sp. z o.o. 

Ul. Piotrowicka 61 

40 – 723 Katowice 

160 500,00 zł 58,43 

na okres 60 miesięcy,  licząc 

od dnia podpisania bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru 

ilościowo - jakościowego 

40,00 98,43 

2 

ForSec Sp. z o.o. 

Ul. 73 Pułku 

Piechoty 7A 

40 – 496 Katowice 

156 300,00 zł 60,00 

na okres 36 miesięcy,  licząc 

od dnia podpisania bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru 

ilościowo - jakościowego 

13,33 73,33 

3 

BBDS Sp. z o.o. 

Ul. Stefana 

Żeromskiego 92/3C 

26 – 600 Radom 

210 000,00 zł 44,66 

na okres 60 miesięcy,  licząc 

od dnia podpisania bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru 

ilościowo - jakościowego 

40,00 84,66 


