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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług
pocztowych na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obrocie krajowym i
zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych, paczek oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od 01.01.2021
do 31.12.2023 r.”
Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z
siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa – zwany dalej
Zamawiającym – zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Świadczenie
usług pocztowych na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obrocie
krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania
przesyłek pocztowych, paczek oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od 01.01.2021
do 31.12.2023 r.” – zostało rozstrzygnięte.
Za najkorzystniejszą Ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Poczta Polska
S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – za cenę brutto 55 684,40 zł.
Uzasadnienie wyboru Oferty:
Oferta nr 1 spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest
najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny oferty przyjętego w przedmiotowym
postępowaniu.
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Termin na złożenie Ofert upłynął w dniu 19.11.2020 r. o godz. 12:00. Do upływu terminu
składania ofert została złożona jedna Oferta, przez niżej wymienionego Wykonawcę:
1) Pocztę Polską S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa (Oferta Nr 1)
Cena oferty: 55 684,40 zł;
W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych
w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:
Oferta Nr 1 spełnia wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.
Wobec powyższego poniżej przedstawia się punktację przyznaną Ofercie Nr 1:
Numer
oferty

Liczba pkt w kryterium
„Cena”

1

55 684,40
-------------- x 80
55 684,40

Liczba punktów w kryterium:
„Termin płatności”

2
-------------- x 20
2

Razem

100

Z poważaniem,
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