
 
 

 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie 
Jasna 2/4, 

00-013 Warszawa 
 

  Warszawa, dn. 16 września 2016r. 

Adm-290/505/16       

 
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.: 

„System do obsługi BMS – modernizacja sprzętowa i oprogramowanie” SPRAWA – WSA-ZP-10/2016 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) termin realizacji zamówienia [Tr]    – waga kryterium 20%. 

3) Termin gwarancji [Tg]      – waga kryterium 20%. 

 

Zamawiający zgodnie ze wskazaną formułą określoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonał 

następującej oceny punktowej złożonych ofert.  

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
 
 
 

Cena 
PLN 

 

Oferowany  
termin 

wykonania [Tr] 

Oferowany  
termin gwarancji 

[Tg] 
Suma punktów 

w kryterium 
 

Przyznana 
punktacja [c] 

Przyznana 
punktacja [Tr] 

Przyznana 
punktacja [Tg] 

1.  
Senga s.c. K.Piasek , K. Siewierski, G. Spiechlanin 
ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków 

233 700,00 zł 90 dni  36 m-cy  
66,53 pkt  

34,53 pkt  20 pkt  12 pkt  

2.  
PROMATIC Artur Brzózka  
ul. Miklaszewskiego 14A m1, 02-776 Warszawa 

134 497,00 zł 90 dni 24 -mce 
88,00 pkt  

60 pkt  20 pkt  8 pkt  

3.  
NMG S.A.  
ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz  

182 716,50 zł 90 dni 60 m-cy  

84,17 pkt  
44,17 pkt  20 pkt  20 pkt  
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Na postawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono iż 

zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy PROMATIC Artur Brzózka ul. Miklaszewskiego 14A m1, 

02-776 Warszawa. 

Uzasadnienie: Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria 

wyboru.  

 
 

        /-/  
Dyrektor WSA w Warszawie  

              Wojciech Kitka  
                          (podpis na oryginale) 

 


