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dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji zamontowanych w budynku przy  

al. Niepodległości 34 w Poznaniu: 

1. Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, 

2. elektrycznej, teletechnicznej, 

3. wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej.” 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

w części I i części II  

 

 

Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie i pod nazwą jak wyżej, informuje o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

 

W zakresie Części I zamówienia: 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

 

IB SYSTEMS Sp. z o.o. 

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 290 

60-406 Poznań 

 

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę spełniła wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia co do treści. Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu oraz 

nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu  

o kryteria oceny ofert określone w SIWZ. 

 

W przedmiotowym postępowaniu na część I zamówienia, została złożona 1 oferta, której 

punktacja przedstawia się następująco: 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium: 
Łączna 

liczba 

punktów 
Cena brutto 

(waga 60%) 

Czas reakcji na  

zgłoszenie awarii  

(waga 40%) 

1 

IB SYSTEMS Sp. z o.o. 

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 290 

60-406 Poznań 

60 40 100 

 



 

W zakresie Części II zamówienia: 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

 

IB SYSTEMS Sp. z o.o. 

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 290 

60-406 Poznań 

 

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę spełniła wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia co do treści. Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu oraz 

nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu  

o kryteria oceny ofert określone w SIWZ. 

 

W przedmiotowym postępowaniu na część II zamówienia, została złożona 1 oferta, której 

punktacja przedstawia się następująco: 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium: 
Łączna 

liczba 

punktów 
Cena brutto 

(waga 60%) 

Czas reakcji na  

zgłoszenie awarii  

(waga 40%) 

1 

IB SYSTEMS Sp. z o.o. 

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 290 

60-406 Poznań 

60 40 100 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów. 

 

        

 

Sekretarz Województwa Wielkopolskiego  

Adam Habryło 

 


