
 
 

Poznań, dnia 4 maja 2022 r.  

 

 

Postępowanie nr AN/ZP/12/22 

 

 

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
 
Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory". 
 

Działając podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

zwanej dalej PZP, Zamawiający – Politechnika Poznańska, informuje o wyborze najkorzystniejszej 

oferty w postępowaniu pn. „Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory". 

 

Pakiet 1 Jednostka latająca BSP w układzie samolotowym i serwomechanizmy. 

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 239 PZP jest oferta złożona przez 

Wykonawcę: 

 

uAvionics Technologies sp. z o.o. 

ul. Łopuszańska 38,  

02-232 Warszawa 

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się 

do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ). 

 

Punktacja ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale w Rozdziale 19 części I 

SWZ: 

 

L.p. Nazwa i adres firmy 

Cena  

PLN brutto 

(ilość pkt) 

Usytuowanie napędu w 

BSP (ilość pkt) 

 

 

Punkty razem 

1. 

E4I spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Ul. Kwiatkowskiego 4,  
52-407 Wrocław 

170 109,00 zł 

57,92 pkt 

BSP ze śmigłem 

pchającym 

40 pkt 

 

97,92 pkt 

2. 
uAvionics Technologies sp. z o.o. 

ul. Łopuszańska 38,  
02-232 Warszawa 

164 205,00 zł 

60 pkt 

BSP ze śmigłem 

pchającym. 

40 pkt 

 

100 pkt 

 

 
 
 
 
 



 
 
Pakiet 2 Podzespoły do budowy eksperymentalnych platform latających, czujniki i rejestratory. 
 
Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 239 PZP jest oferta złożona przez 
Wykonawcę: 
 
UNIQON Ewa Lewandowska 
ul. Podgórna 65,  
87-300 Brodnica 
 
Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się 
do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ). 
 
 
Punktacja ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale w Rozdziale 19 części I 
SWZ: 

L.p. Nazwa i adres firmy 

Cena  

PLN brutto 

(ilość pkt) 

Akumulatory do napędu 

silników z funkcją 

samorozładowywania 

do napięcia 

znamionowego 

(ilośc pkt) 

 

 

Punkty razem 

1. 
UNIQON Ewa Lewandowska 

ul. Podgórna 65,  
87-300 Brodnica 

169 740,00 zł 

60 pkt 

akumulatory do napędu 

silników z funkcją 

samorozładowywania do 

napięcia 

znamionowego 

40 pkt 

 

 

100 pkt 

2. 
TPI SP. z o.o. 
ul. Bartycka 22 

00-716 Warszawa 

170 778,39 

59,64 pkt 

akumulatory do napędu 

silników z funkcją 

samorozładowywania do 

napięcia znamionowego 

40 pkt 

 

 

99,64 pkt 

 

 

 

 


