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Warszawa, 16 grudnia 2020 r.                                                                                                                                                     

 OR-AG-I .ZP.D.272.72.2020.MK 
 
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam, że w postępowaniu na Zakup urządzeń wideokonferencyjnych 

do sal konferencyjnych użytkowanych przez UMWM w Warszawie do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14 

grudnia 2020 r., wpłynęła 1 oferta złożona przez Busines Group, Małgorzata Skorzyńska Sp. j.; ul. Wspólna 41/22, 00-

519 Warszawa 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Busines Group, Małgorzata Skorzyńska Sp. j.;  

ul. Wspólna 41/22, 00-519 Warszawa.  

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie kryterium oceny ofert jakim jest Cena - 60%, 

Termin realizacji zamówienia - 20% i Termin gwarancji – 20 %. Wybrany wykonawca uzyskał 82 pkt - w kryterium: Cena 

– 60 pkt, Termin realizacji zamówienia – 10 pkt i Termin gwarancji – 12 pkt. 

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zamówienia może zostać zawarta 

w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 

Jednocześnie zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie 

wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy, zostanie przekazana 

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

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

 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
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