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OR-D-III.272.94.2021.AR

 

Warszawa, 22 lutego 2022 roku

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest usługa nadania i 

aktualizacji ratingu finansowego na rynku krajowym i zagranicznym 

Województwa Mazowieckiego 

 

Zgodnie z art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

zawiadamia, że do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 26 stycznia 2022 roku wpłynęła 

jedna oferta złożona przez Wykonawcę:  

 

Fitch Ratings Ireland Limited działający poprzez 

Fitch Ratings Ireland Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w 

Polsce, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa  

za kwotę 568 260,00 PLN brutto (z VAT)  

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.  

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę: Fitch 

Ratings Ireland Limited działający poprzez Fitch Ratings Ireland Limited Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością.     

Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert. Streszczenie oceny 

złożonej oferty: kryterium cena 100 pkt – suma punktów 100.  

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie przekazana za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej Wykonawcom, którzy złożyli oferty, a także zamieszczona na stronie 

Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia.  

 

Zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy, Zamawiający może podpisać umowę w sprawie 

zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania powyższej informacji.  

 

 

Celina Milewska 

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych 

podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym 

 
Sprawę prowadzi:Anna Radzik 

Telefon: 22 31 41 691 

anna.radzik@mazovia.pl 
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Klauzula informacyjna: 

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Województwo 

Mazowieckie. 

Dane kontaktowe: 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie  

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 

tel. (22) 5979100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl 

ePUAP: /umwm/esp 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się 

pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu, 

z dopiskiem „inspektor ochrony danych”. 

Pani/Pana dane osobowe: 

1. będą przetwarzane na podstawie interesu publicznego/sprawowanej władzy 

publicznej (art. 6 ust. 1 lit e RODO), co wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego, w celu prowadzenia korespondencji (w tym 

udzielenia odpowiedzi), 

2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 

oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu, 

3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji, 

dostępnych m.in. na stronie mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”. 

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu: 

• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana 

szczególną sytuacją; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może się wiązać 

z brakiem możliwości kontaktu. 
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