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WYKONAWCY
część 3 zamówienia

Nazwa zamówienia: Dostawa 5 700 sztuk ręczników kąpietowych i 5 70o sztuk dużych toreb z surówki

bawełnianej, 1 95o sztuk małych ioreb z surówki bawełnianej i 1 950 opakowań

herbaty oraz 3 500 długopisów metalowych z końcówką do obsługi ekranów

dotykowych (touch) na upominki d[a respondentóW badań statystycznych.

ZAWIADOM I E N I E O WYBO RZE NAt KO RZYSTN I EJ SZE' OFE RTY

oRAz o WYNIKAcH PosTĘPoWANlA o UDzlEtENlE zAMÓWlENlA PUBLlczNEGo W TRYBIE

PRZETARGU NI EOGRAN ICZONEGO

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r. - Prawo zamówień pubticznych (tekst jedn.

Dz.l).z2019 r. poz. 1B43 orazz2O2O r. poz.288 - datej Pzp), Urząd Statystyczny w Warszawie informuje

owynikach postępowania o udzie[enie zamówienia pub[icznego W trybie przetargu nieograniczonego

przeprowadzonego w procedurze opisanej w art.24aa ust. 1 Pzp:

część 3 - ,,Dostawa 1 950 opakowań herbaĘl''

1. Naj korzystniejszą ofertę w części 3 postępowa nia złożył Wykonawca:

- WW sERWlS Szymon Wójcik, ut. Ks. Sajny 3, o5-53o Góra Kalwaria,

Liczba punktów w kryterium ,,Cena brutto'': 5,00 p.,

Liczba punktów w kryterium ,,Jakość'': 1,00 p.,

Łączna ticzba punktów: 3,40 p.,

Miejsce w rankingu oferĘ 1.

Wykonawca spełnia warunki udziału W postępowaniu, a oferta nie podtega odrzuceniu. oferta

ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie bi[ansu kryteriów oceny ofert

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. otrzymała najwyższą punktację.

2. Pozostałe oferty Wykonawców w części 3 postępowania, niepodtegające odrzuceniu złożyLi

WykonawcY:

_ HERTEX Jarosław Kotkowski Dystrybutor Znanych Marek, Zakrzew 55D,26'652Zakrzew

Liczba punktów W kryterium ,,Cena brutto'': 1,00 p.,

Liczba punktów w kryterium ,,.|akość'': 5,00 p.,

Łączna ticzba punktów:2,60 p.,
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Miejsce w rankingu ofert 2.

3. Wykonawcy wykluczeni z części 3 postępowania:

Działając na mocy art.92 ust.1 p.2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w części3 postępowania,

żadnego Wykonawcy nie wykluczono.

4. oferty odrzucone w części 3 postępowania:

Działając na mocy art.92 ust.1 p.3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w części3 postępowania,

żadna oferta nie została odrzucona.

5. Umowa na część 3 postępowania, zostanie podpisana _ zgodnie z art.94 ust. 1 p. 2 ustawy Pzp,

tj.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183

Wterminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

oferty. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie poinformowany

o terminie podpisania umowy telefonicznie [ub e-mailem.

6. Pouczenie: zgodnie z art. 180 ustawy Pzp, mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Termin wniesienia

odwołania do Prezesa Krajowej lzby odwoławczej oraz na przesłanie kopii odwołania do

Zamawiającego upływa po 5 dniach od przesłania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art.2 p. 17 ustawy Pzp, prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej

infor.macji e - mailem na adres: zamowieniauswaw@stat.gov.pt.
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