Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie
Jasna 2/4,
00-013 Warszawa
Warszawa, dn. 3 listopada 2016r.
Adm-290/604/16

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015r. poz.2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Zakup urządzeń bezpieczeństwa z 3 letnim rozszerzonym wsparciem technicznym” SPRAWA – WSA-ZP-11/2016
informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Lista Wykonawców wykluczonych z postępowania oraz których oferty zostały odrzucone:
Zamawiający nie wykluczył żadnego z wykonawców ani nie odrzucił żadnej oferty.
Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kryteria jakimi kierował się Zamawiający przy
wyborze najkorzystniejszej oferty były:
1) cena [C]

– waga kryterium 60%.

2) wydajność szyfrowania VPN IPSec [Sz]

– waga kryterium 18%.

3) przepustowość zapory [Pr]

– waga kryterium 5%.

4) pojemność przestrzeni do magazynowania danych [Po] – waga kryterium 12%.
5) lokalizacja szkolenia [Ls]

– waga kryterium 5%.

Zamawiający zgodnie ze wskazaną formułą określoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonał
następującej oceny punktowej złożonych ofert.
Kryteria oceny ofert
PKT
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

UpWare Sp. z o.o.
1 ul. Iłżecka 26
02-135 Warszawa

Cena oferty
[C]

wydajność
szyfrowania VPN
IPSec [Sz]

przepustowość
zapory [Pr]

pojemność
przestrzeni do
magazynowania
danych [Po]

lokalizacja
szkolenia
[Ls]

Punkty
Razem

18 Pkt

5 Pkt

12 Pkt

5 Pkt

100 Pkt

120 457,59 zł
60 Pkt

Na postawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż
zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy UpWare Sp. z o.o. ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa.
Uzasadnienie: Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria
wyboru.
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