
 

 

 

BIURO FINANSÓW 
      Warszawa, dnia 26.02.2016r. 

CBA/F-WZP/586/2016 

         Egz. pojedynczy 

 

 

Do uczestników postępowania 

 

 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego  pn.: „Wykonanie instalacji 

systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej Delegatury CBA w Białymstoku przy ul. Gen. 

Władysława Andersa 46 B” – nr sprawy:  46/ZP/CBA/2015/KK 

 

 

Centralne Biuro Antykorupcyjne z siedzibą w Alejach Ujazdowskich 9, 00-583 Warszawa, 

działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

oferty nr  4 Wykonawcy 

Lider Konsorcjum 

KONSALNET Ochrona Sp. z o.o. 

ul. Jana Kazimierza 55 

01-267 Warszawa 

za cenę brutto: 1 509 771,04 zł 

oraz czas naprawy wady, awarii, usterki oraz przywrócenie funkcjonalności systemu: 

do 1 dnia (liczone od dnia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę) 

 

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi: 

1 302,040,10 zł. 

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi: 

1 509 771,04 zł. 

 

W postępowaniu ofertę zostały złożone 4 oferty przez nw. Wykonawców:  

 

1) TYTAN Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o. 

ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9B 

15-381 Białystok 

za cenę brutto: 1 658 473,48 zł 

oraz czas naprawy wady, awarii, usterki oraz przywrócenie funkcjonalności systemu: 

do 3 dni (liczone od dnia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę) 

 

 



 

2) QUMAK S.A. 

Al. Jerozolimskie 134 

02-305 Warszawa 

za cenę brutto: 1 890 746,66 zł 

oraz czas naprawy wady, awarii, usterki oraz przywrócenie funkcjonalności systemu: 

do 1 dnia (liczone od dnia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę) 

 

3) API SMART Sp. z o.o. 

ul. Obrońców Westerplatte 2G 

41-260 Sławków 

za cenę brutto: 1 522 414,59 zł 

oraz czas naprawy wady, awarii, usterki oraz przywrócenie funkcjonalności systemu: 

do 1 dnia (liczone od dnia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę) 

 

4) Konsorcjum  

Lider Konsorcjum 

KONSALNET Ochrona Sp. z o.o. 

ul. Jana Kazimierza 55 

01-267 Warszawa 

Partner Konsorcjum 

KONSALNET Security Sp. z o.o. 

ul. Jana Kazimierza 55 

01-267 Warszawa 

za cenę brutto: 1 509 771,04 zł 

oraz czas naprawy wady, awarii, usterki oraz przywrócenie funkcjonalności systemu: 

do 1 dnia (liczone od dnia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę) 

 

Streszczenie oceny ofert i porównania ofert z punktacją przyznaną Wykonawcy w  kryterium: 

cena: 90% 

czas naprawy wady, awarii, usterki oraz przywrócenie funkcjonalności systemu: 10% 

 

Numer 

oferty 

Liczba punktów 

w kryterium 

„cena oferty brutto” 

Liczba punktów 

w kryterium 

„czas naprawy wady, 

awarii, usterki oraz 

przywrócenie 

funkcjonalności systemu” 

Liczba punktów razem 

1 81,93 3,33 85,26 

2 71,87 10,00 81,87 

3 89,25 10,00 99,25 

4 90,00 10,00 100,00 

 

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3) lit. b) ustawy 

Pzp, może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

           Dyrektor 

     Biura Finansów 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

          w.z. Naczelnik Wydziału 

            Wanda Romanowska 


