Warszawa, dn. 5.12.2018 r.
Postępowanie 17/2018

Dotyczy: PRETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP PRZESTRZENI DYSKOWEJ
ORAZ
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REKONSTRUKCJI

CYFROWEJ

OBRAZU.
W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Filmoteka Narodowa
– Instytut Audiowizualny (Zamawiający) informuje zgodnie z art. 92 Ustawy, iż jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę:
- zadanie nr 3 – ADT Group Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa z ceną 430 131,00
zł.
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert
przewidzianych w pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ): Cena –
60%, Termin dostawy – 10%, Dodatkowa przestrzeń dyskowa – 30%.
Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów, przyznaną zgodnie z opisem
zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył
najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
Ponadto, Zamawiający informuje, iż unieważnił postępowanie w części objętej zadaniem nr 1
i nr 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z powodu, iż nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu. Żaden wykonawca nie złożył oferty na zadanie nr 1, ani na
zadanie nr 2.
W ww. postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1) ADT Group Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa (oferta dotyczy zadania nr 3).
Wykonawca potwierdził brak podstaw do wykluczenia. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze
SIWZ i nie podlega odrzuceniu.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną poszczególnym
ofertom w zadaniu nr 3:
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Zamawiajacy nie stawiał warunków udziału w postępowaniu.
Punktacja w kryterium „Cena” została przyznana na podstawie wzoru matematycznego
umieszczonego w SIWZ:
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Oferta najkorzystniejsza cenowo
Cena oferty analizowanej

X

60 pkt.

Punktacja w kryterium „Termin dostawy” została przyznana na podstawie ofertowego
zobowiązania Wykonawcy. Za realizację zamówienia w terminie do 20.12.2018 r.,
Wykonawca otrzymałby 10 pkt. Podstawowy termin realizacji skutkował przyznaniem 0 pkt
w tym kryterium.

Punktacja w kryterium „Dodatkowe przestrzeń dyskowa ” została przyznana na podstawie
wzoru matematycznego umieszczonego w SIWZ:
Liczba dodatkowych dysków w analizowanej ofercie
----------------------------------------------------------------------------Największa liczba dodatkowych dysków we wszystkich ofertach

X 30 pkt.

Zamawiający, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a Ustawy, zamierza zawrzeć umowę w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego bezzwłocznie - w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej i wyniku postępowania zostały przesłane
pocztą elektroniczną.
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