
 

 

 

 

 

Znak postępowania: WARP-17/Z/2016         Poznań, 30.11.2016 r. 

 

Wykonawcy biorący udział   

 w postępowaniu 

 

Dotyczy udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na:  świadczenia usług telekomunikacyjnych i 

internetowych na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z podziałem na części: 

Część I zamówienia dla centrali spółki w Poznaniu:  

– świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń 

telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci 

komórkowych, usług faksowych oraz  świadczenie usług internetowych. 

Część II zamówienia dla oddziału w Pile:  

- świadczenie usług internetowych. 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający prowadzący zapytanie ofertowe na: świadczenia usług telekomunikacyjnych i internetowych na 

rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z podziałem na części: 

Część I zamówienia dla centrali spółki w Poznaniu:  

– świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń 

telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci 

komórkowych, usług faksowych oraz  świadczenie usług internetowych. 

Część II zamówienia dla oddziału w Pile:  

- świadczenie usług internetowych. 

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę na część I zamówienia: 

INEA S.A. 
ul. Klaudyny Potockiej 25 

60-211 Poznań 
 

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę na część II zamówienia: 

ASTA-NET S.A. 
ul. Podgórna 10 

64-920 Piła 

 
Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, spełniła wymogi zapytania ofertowego co do treści. Wykonawca spełnił 

warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria 

oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym. 

Zbiorcze zestawienie ofert: 
 
W terminie przewidzianym na odpowiedź na zapytanie ofertowe wpłynęło 6 ofert, które spełniły warunki udziału 
w niniejszym postępowaniu. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Punktacja dla części I: 
 

L.p. Nazwa firmy 
Łączna ilość 

punktów 

1 NETIA S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa 70,57 

2 EXATEL S.A., ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa 72,63 

3 VECTRA S.A., Aleje Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia 98,29 

4 INEA S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań 100 

5 T-MOBILE S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa 47,72 

 

Punktacja dla części II: 
 

L.p. Nazwa firmy 
Łączna ilość 

punktów 

1 ASTA-NET S.A., ul. Podgórna 10, 64-920 Piła 100 

2 INEA S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań 20 

3 T-MOBILE S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa 17,39 

 


