
 

 

Szczecin, dnia 01.12.2022 r. 
Znak: USSZC-WAD.271.5.2022          
         

          WYKONAWCY 
 
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 

Dotyczy: Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II 

 
 
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 
t.j. ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.  
 
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę: 
 
TORO    Jasnosz Joanna  
BREŃ 64 a 
33-140 LISIA GÓRA. 
 

Uzasadnienie: 

Złożona oferta spełnia wymogi SWZ co do treści, spełniła warunki udziału w niniejszym postępowaniu oraz nie 
podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert 
określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
W postępowaniu złożono jedną ofertę, która została oceniona na podstawie 2 kryteriów oceny ofert. 

 

Nr 
oferty 

 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

 

Kryterium 1 

Cena 

 
Wartość 
z oferty 

 

Kryterium 1 

Cena oferty 
waga 60% 

 
Przyznana 
punktacja 

 

Kryterium 2 

Gwarancja i 
rękojmia 

Deklarowany 
okres gwarancji 

 

Kryterium 2 

Gwarancja i 
rękojmia 

Waga 40% 

Przyznana 
punktacja 

Łączna 
punktacja 

 

Ranking 

 

 

1. 

 
TORO 

   Jasnosz Joanna 
BREŃ 64 a 
33-140 LISIA GÓRA 

 

49 925,70 

 

60 

 

24 miesiące 

 

40 

 

100 

 

1 

 
Termin zawarcia umowy: 
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie zgodnym z art. 308 ust. 2 ustawy, tj. po 



2 

upływie 5 dniowego terminu od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz przed 
upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 jeżeli złożono tylko jedną ofertę (art. 308 ust. 3.1.a). 
 
 
 
Pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. 
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy jak dla postępowań o wartości 
mniejszej niż progi unijne.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na:  
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany 

na podstawie ustawy.   
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,  

 
 
 
 
         Dyrektor  

   Urzędu Statystycznego 
 
   /-/ Magdalena Wegner 
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