SRZP261-0023/22
Zawiercie, 27.07.2022r.
Centrum Usług Wspólnych
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dot. postępowania na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych
równowartość kwot 750 000 euro, prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na
podstawie art.275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129, ze zm., dalej „ustawa Pzp”) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów
unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp, pn.:
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
na rzecz Starostwa Powiatowego w Zawierciu.”
1.

Działając w trybie art. 253 ust. 1 ppkt. 1) ustawy Pzp, Pełnomocnik zamawiającego informuje o wyborze
oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu, tj.:
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

2.

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty, którym przyznano punktację, jak poniżej:

lp.

nr
oferty

1

1

nazwa/imię i nazwisko,
siedziba/ms. prowadzonej działalności gospodarczej/ms. zamieszkania

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

punktacja
przyznana
w kryterium
„cena ofertowa”
(waga: 100 %)

łączna
punktacja

100,00 pkt

100,00 pkt

3.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej.
Do udziału w postępowaniu została złożona jedna oferta przez Wykonawcę: Poczta Polska S.A.,
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, nie
zachodzą wobec Wykonawcy podstawy do wykluczenia z postępowania, a złożona oferta jest ważna i nie
podlega odrzuceniu.
Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp., tj. na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach
zamówienia (Rozdz. XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia) oferta uzyskała liczbę 100,00 punktów
przyznanych w ramach ustalonego przez Zamawiającego kryterium „cena ofertowa (waga: 100 %).

4.

Pełnomocnik zamawiającego informuje, że niniejszym postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 308
ust. 3 pkt 1) lit. a ustawy Pzp, tj. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem
minimalnego terminu 5 dni, licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym złożono jedną ofertę.

5. Działając w trybie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp, Pełnomocnik zamawiającego informuje, że niniejsza
informacja zostaje udostępniona na stronie
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie .
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Zatwierdził:
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Patrycja Kowalska
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