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dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług
pocztowych z podziałem na 3 części”, oznaczenie sprawy: WZP-262-29/2020

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 1 i 3 zamówienia

Zamawiający, działając na podstawie Rozdziału XIII ust. 17 pkt 1 Ogłoszenia o zamówieniu w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, zwanego dalej Ogłoszeniem,
zawiadamia, że oferta złożona przez Wykonawcę: Poczta Polska S. A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa została wybrana jako najkorzystniejsza w części nr 1 i 3 zamówienia.
Przed upływem terminu składania ofert w w/w postępowaniu, w części nr 1 i 3 zamówienia została
złożona 1 oferta.
Zamawiający, zgodnie z treścią Rozdziału III ust. 15 Ogłoszenia, dokonał oceny oferty niepodlegającej
odrzuceniu na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIII ust. 9 Ogłoszenia, tj. na podstawie:
−

w części nr 1 zamówienia: Cena – waga: 95% oraz Funkcjonalność – waga: 5%;

−

w części nr 3 zamówienia: Cena – waga: 100%.

Liczbę punktów przyznaną ocenianej ofercie Zamawiający ustalił w sposób przewidziany w Rozdziale XIII
ust. 10-12 Ogłoszenia.
Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający stwierdził, że najwyższą liczbę punktów w części nr 1 i
3 zamówienia otrzymała oferta złożona przez Wykonawcę: Poczta Polska S. A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00940 Warszawa.
Zestawienie Wykonawców uczestniczących w w/w postępowaniu, a także ofert ocenionych przez
Zamawiającego i uzyskanych przez nie w procesie oceny liczby punktów znajdują się w poniższych tabelach.
Część nr 1 zamówienia:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Cena brutto
oferty w złotych
polskich

Liczba punktów w
kryterium Cena –
waga 95%

Możliwość
nieodpłatnego
elektronicznego
monitorowania
statusu przesyłek

Liczba punktów w
kryterium
Funkcjonalność –
waga 5%

Łączna liczba
punktów

1/1

Poczta Polska S. A.
Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa

373 571,90

95,00

TAK

5,00

100,00

Część nr 3 zamówienia:
Nr
oferty

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Cena brutto oferty w złotych polskich

Liczba punktów w kryterium Cena – waga 100%

1/1

Poczta Polska S. A.
Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa

37 302,30

100,00

Zamawiający, kierując się zapisem zawartym w Rozdziale III ust. 15 Ogłoszenia, dokonał badania
dołączonego do oferty najwyżej ocenionej w części nr 1 i 3 zamówienia oświadczenia, mającego stanowić
wstępne potwierdzenie okoliczności, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 Ogłoszenia, tj. brak podstaw do
wykluczenia z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Według wstępnie podjętych przez Zamawiającego ustaleń, Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona w części nr 1 i 3 zamówienia, nie podlegał wykluczeniu z postępowania i spełniał warunki udziału
w postępowaniu.
Zamawiający, stosownie do treści zapisu zawartego w Rozdziale VI ust. 9 Ogłoszenia, wezwał Wykonawcę
do złożenia w wyznaczonym terminie oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
Przed upływem wyznaczonego terminu Wykonawca złożył dokumenty, które ostatecznie potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający uznał za najkorzystniejszą w części nr 1 i 3 zamówienia, zgodnie
z zapisami Ogłoszenia, ofertę złożoną przez Wykonawcę: Poczta Polska S. A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00940 Warszawa.
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta bez uprzedniego
upływu określonego terminu, stosownie do treści art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
Zamawiający zwraca się do Wykonawcy z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania
niniejszego pisma.
Z poważaniem,

podpisano elektronicznie
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mgr inż. Paweł Derek

