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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na 
„Usługę wsparcia związanego z utrzymaniem i monitorowaniem sieci oraz korelowaniem zdarzeń 
bezpieczeństwa” (nr sprawy: WZP/WI/U-332-58/22) 

 

 

 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.; dalej ustawa P.z.p.) Zamawiający, Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych (dalej Zamawiający) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, tj. na „Usługę 
wsparcia związanego z utrzymaniem i monitorowaniem sieci oraz korelowaniem zdarzeń bezpieczeństwa”  
(nr sprawy: WZP/WI/U-332-58/22), postanowił jako najkorzystniejszą wybrać ofertę złożoną przez Wykonawcę, 
Network Experts Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chojnowska 8, 03-583 Warszawa (oferta nr 01; dalej Wykonawca). 
 

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: Cena (60% – max 60pkt, Czas reakcji – błąd krytyczny 
(20% – max 20pkt), Czas naprawy – błąd krytyczny (20% – max 20pkt). Wykonawca, Network Experts Sp. z o.o. 
Sp. k., ul. Chojnowska 8, 03-583 Warszawa zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych  
w SWZ kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. 
 

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę. Zamawiający nie wykluczył z udziału  
w postępowaniu żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej oferty. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty 
Wykonawców w związku z faktem, iż oferta zawierała lub mogła zawierać rażąco niską cenę. 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 253 ust 2 ustawy P.z.p. zostanie 
przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty a także zamieszczona na stronie 
internetowej      prowadzonego         postępowania: https://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ oraz 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/. 
 

Zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy P.z.p. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 
podstawowym w tej części przedmiotu zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 
 
Załącznikami do niniejszego zawiadomienia są: 
1. zbiorcze zestawienie ofert, zawierające nazwy (firmy) i adresy Wykonawców; 
2. punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja. 

 
  

Mariusz Frankowski 
p.o. Dyrektora 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 
 

Sprawę prowadzi: 
Michał Kosior 
tel. 22 542 20 92 
email: m.kosior@mazowia.eu 
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