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    Postępowanie nr: BZP.272.7.2021.KDD                    Wrocław, 01.07.2021 r. 

 

Wykonawcy 
(strona internetowa prowadzonego postępowania) 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod 

nazwą: Dostawa, instalacja i uruchomienie kompletnego 

radioteleskopu do obserwacji radiowych Słońca i innych obiektów 

astrofizycznych na potrzeby współpracy z Europejską Agencją 

Kosmiczną (ESA) dla Ośrodka Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu 

Wrocławskiego w Białkowie 

   

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwana uPzp, Zamawiający – 

Uniwersytet Wrocławski - informuje, że w przedmiotowym postępowaniu: 

1. za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: 

POAM Electronics LTD 

Landmark House, Station Road, Stockport,  

SK8 7BS Manchester, United Kingdom 

Podstawa prawna: 

art. 239 ust. 1 uPzp.  

Uzasadnienie prawne: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a treść 

jego oferty odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca uzyskał 

najwyższą ilość punktów (100 pkt) zgodnie z kryteriami określonymi przez 

Zamawiającego. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu.  Jest to 

jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu. 

2. przyznano punktację w kryterium oceny ofert 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy Kryteria oceny ofert:  

1 

 

POAM Electronics LTD 

Landmark House, Station Road, Stockport,  

SK8 7BS Manchester, United Kingdom 

 

 
 

C - 60 pkt 

PT1 –5 pkt 

PT2 –20 pkt 

PT3 –15 pkt 

Łączna punktacja: 100 pkt 

Kryterium 1: Cena (C)– 60%; 

Kryterium 2: Parametry techniczne oferowanego radioteleskopu (PT) – 40 %, w tym: 

PT1 – Oferowany radioteleskop posiada możliwość kalibracji danych w czasie 

rzeczywistym  (w chwili rejestracji) zgodnie z pkt 9.2 OPZ- 5% 

PT2 – Oferowany radioteleskop posiada zakres pasma do 4 GHz dla pkt 2.1.D, 3.1, 5.1, 

6.1-6.3, 6.8 i 7.1 OPZ – 20 % 

PT3 – Oferowany radioteleskop posiada kompletny system kalibracyjny umożliwiający 

kalibrację w zakresie częstotliwości w przedziale od 20 MHz do 3 GHz (preferowane do 4 

GHz) zgodnie z pkt 7.2 OPZ  -15% 

 

Dyrektor Generalny 

       mgr Barbara Starnawska 


