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           Warszawa, 16 lutego 2022 r.                                                                                                                                               

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYKONAWCACH KTÓRYCH 

OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji, którego przedmiotem jest Wybór biegłych rewidentów, którzy przeprowadzą ustawowe badanie 

sprawozdań finansowych za 2021 r. i 2022 r. oraz dobrowolne badanie sprawozdań finansowych za 2021 r. 

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną 

Zgodnie z art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

2021r.,poz.1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający zawiadamia, że do upływu terminu składania ofert tj. do 

dnia 5 stycznia br. wpłynęły oferty złożone przez Wykonawców wymienionych w załączniku do niniejszej informacji. 

 

Jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez niżej wymienionych wykonawców:  

• dla cz.  1, 2, 10, 11 i 17 ofertę Audit Consult Sp. z o.o. Sp. K. Ul. Belgradzka 14/6, 02-793 Warszawa Regon: 

010383810 za cenę: cz. 1- 20 910,00 pln, cz.2- 20 910,00 pln, cz.10 - 20 295,00 pln, cz.11- 20 295,00 pln, 

cz.17- 20 295,00 pln; 

• dla cz. 19 ofertę KPW Audytor Sp. z o.o. , Ul. Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łódź Regon: 100941975 za 

cenę: 31 980,00 pln; 

• dla cz. 12,13,14,15,16,18,20,21,24,25 ofertę Przedsiębiorstwo usługowe „FINLEX” Sp. z o.o., Ul. 

Władysława Umińskiego 6/1, 03-984 Warszawa Regon: 710001493 za cenę: cz. 12- 17 220,00 pln, cz. 13- 13 

776,00 pln, cz. 14- 14 760,00 pln, cz. 15- 13 776,00 pln, cz. 16- 13 776,00 pln, cz.18- 13 776,00 pln, cz.20- 17 

220,00 pln, cz.21- 17 220,00 pln, cz. 24- 6 888,00 pln, cz. 25- 6 888,00 pln; 

• dla cz. 3,4,5,6,7,8,22 ofertę BILANS-REWID-STANDARD Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Sp. z o.o., 

04-039 Warszawa, ul. Opinogórska 4 lok.35 Regon: 010286454 za cenę: cz. 3- 21 894,00 pln, cz.4- 23 124,00 

pln, cz.5- 25 830,00 pln, cz.6- 21 894,00 pln, cz.7- 25 830,00 pln, cz.8- 28 536,00 pln, cz.22- 19 680,00 pln;  

• dla cz. 9, 23 ofertę Biuro Audytorskie Prowizja Sp. z o.o., ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków Regon: 

357235838 za cenę: cz.9- 22 755,00 pln, cz.23- 20 910,00 pln. 

Punktacja przyznana ofertom stanowi załącznik do niniejszej informacji. 

Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie kryterium oceny ofert jakim była cena – 100 pkt. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w postępowaniu odrzucono ofertę wykonawcy BILANS-REWID-STANDARD 

Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Sp. z o.o., 04-039 Warszawa, ul.Opinogórska 4 lok.35 w częściach 

9,10,12,13,15,16,17,18,19,20. 

Podstawa prawna i powód odrzucenia: 

Oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8) w związku z art. 224 ust.6  ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W toku badania i 

oceny oferty stwierdzono, że zaoferowana przez Wykonawcę cena brutto oferty odpowiednio dla części 



9,10,12,13,15,16,17,18,19,20 zamówienia jest niższa o 30% od wartości średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych w odpowiednio w tych częściach.  

W związku z powyższym Zamawiający w dniu 20 stycznia 2022 r. działając na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy wezwał 

Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części 

składowych przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

nie udzielił wyjaśnień dla powyższych części. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty, a także 

zamieszczona na stronie Platformy Zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia.                                                                                               

 
Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy, Zamawiający podpisze umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 
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