
   

 

 

 
 

RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

Kazimierz Bujakowski 
 

 Warszawa,  25.11.2015 r. 

BO-ZP.2610.68.2015.IZ 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Świadczenie usług dostępu do Internetu” nr referencyjny 

BO-ZP.2610.68.2015.IZ, część I - V 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ulicy 

Wspólnej 2, zawiadamia że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana: 

Część I 

oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę Virtuaoperator Sp. z o.o., ul. Obwodowa 17, 

07-200 Wyszków ze względu na spełnienie wszystkich wymogów Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz otrzymanie najwyższej liczby punktów (100,00 pkt.) za kryteria 

cena oraz liczba  warsztatów z metod szacowania przepustowości łączy dla zapewnienia 

wydajności systemów GUGiK wymaganych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom: 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres Wykonawcy 

Liczba pkt 

w kryterium 

cena – 90% 

Liczba pkt w kryterium 

Liczba  warsztatów z metod 

szacowania przepustowości łączy 

dla zapewnienia wydajności 

systemów GUGiK  – 10% 

 

Razem pkt 

1 

UPC Polska Sp. z o. o. 

al. Jana Pawła II 27 

00-867 Warszawa 

robert.polak@upc.pl 

83,10 10,00 93,10 



                                             

   

 

3 

Virtuaoperator Sp. z o.o. 

ul. Obwodowa 17 

07-200 Wyszków 

biuro@virtuaoperator.pl 

90,00 10,00 100,00 

 

Część II 

oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę SKYNET Sp. J. Krzysztof Skorupski, Filip 

Bacciarelli, ul. Człuchowska 66, 01-360 Warszawa ze względu na spełnienie wszystkich 

wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz otrzymanie najwyższej liczby 

punktów (100,00 pkt.) za kryteria cena oraz liczba  warsztatów z metod szacowania 

przepustowości łączy dla zapewnienia wydajności systemów GUGiK wymaganych 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 Porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom: 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres Wykonawcy 

Liczba pkt 

w kryterium 

cena – 90% 

Liczba pkt w kryterium 

Liczba  warsztatów z metod 

szacowania przepustowości łączy 

dla zapewnienia wydajności 

systemów GUGiK  – 10% 

 

Razem pkt 

2 

SKYNET Sp. J. 

Krzysztof Skorupski, Filip Bacciarelli 

ul. Człuchowska 66 

01-360 Warszawa 

tomasz.skorupski@skynet.net.pl 

90,00 10,00 100,00 

4 

T-Mobile Polska S.A. 

ul. Marynarska 12 

02-674 Warszawa 

adam.kucharski@t-mobile.pl 

59,21 0,00 59,21 

 

Część III 

oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę Virtuaoperator Sp. z o.o., ul. Obwodowa 17, 

07-200 Wyszków ze względu na spełnienie wszystkich wymogów Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz otrzymanie najwyższej liczby punktów (100,00 pkt.) za kryteria 

cena oraz liczba  warsztatów z metod szacowania przepustowości łączy dla zapewnienia 

wydajności systemów GUGiK wymaganych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom: 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres Wykonawcy 

Liczba pkt 

w kryterium 

cena – 90% 

Liczba pkt w kryterium 

Liczba  warsztatów z metod 

szacowania przepustowości łączy 

dla zapewnienia wydajności 

systemów GUGiK  – 10% 

 

Razem pkt 

3 

Virtuaoperator Sp. z o.o. 

ul. Obwodowa 17 

07-200 Wyszków 

biuro@virtuaoperator.pl 

90,00 10,00 100,00 

 



                                             

   

 

Część IV 

oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 

02-674 Warszawa ze względu na spełnienie wszystkich wymogów Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz otrzymanie najwyższej liczby punktów (90,00 pkt.) za kryteria 

cena oraz liczba  warsztatów z metod szacowania przepustowości łączy dla zapewnienia 

wydajności systemów GUGiK wymaganych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom: 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres Wykonawcy 

Liczba pkt 

w kryterium 

cena – 90% 

Liczba pkt w kryterium 

Liczba  warsztatów z metod 

szacowania przepustowości łączy 

dla zapewnienia wydajności 

systemów GUGiK  – 10% 

 

Razem pkt 

4 

T-Mobile Polska S.A. 

ul. Marynarska 12 

02-674 Warszawa 

adam.kucharski@t-mobile.pl 

90,00 0,00 90,00 

 

Część V 

oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 

02-674 Warszawa ze względu na spełnienie wszystkich wymogów Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz otrzymanie najwyższej liczby punktów (90,00 pkt.) za kryteria 

cena oraz liczba  warsztatów z metod szacowania przepustowości łączy dla zapewnienia 

wydajności systemów GUGiK wymaganych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom: 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres Wykonawcy 

Liczba pkt 

w kryterium 

cena – 90% 

Liczba pkt w kryterium 

Liczba  warsztatów z metod 

szacowania przepustowości łączy 

dla zapewnienia wydajności 

systemów GUGiK  – 10% 

 

Razem pkt 

4 

T-Mobile Polska S.A. 

ul. Marynarska 12 

02-674 Warszawa 

adam.kucharski@t-mobile.pl 

90,00 0,00 90,00 

 

 

 
    Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju  

       ZASTĘPCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

          - / - 

              Jacek Jarząbek 

 


