
 

 

Warszawa, dnia  15.05.2020 r. 
 

 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty 

 

dot.: numer sprawy: 19/DB/PN/2020 

 

Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i z 2020 r. poz. 288), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia o wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: ,,Sukcesywna dostawa i montaż rolet dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy  
al. Niepodległości 208” - numer sprawy: 19/DB/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 061-145167  
z dnia 2020-03-26 r. 

Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: 
Sławomir Kiersztyn - „DYSKRET” 
Borowina Sitaniecka 52 B 
22-400 Zamość 
 
Uzasadnienie:  
Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 2) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były: 
Kryterium nr 1  – Cena brutto oferty „C” – 60 % 
Kryterium nr 2 – Okres dodatkowej bezpłatnej gwarancji „DBG” – 20 % 
Kryterium nr 3 – Atest higieniczny  „AH” –15 % 
Kryterium nr 4 – Kryterium społeczne - zatrudnienie osoby niepełnosprawnej  „S” –5 % 
 
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz Jego oferta 
przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym 
postępowaniu.  

Wykonawca w złożonej ofercie, w ramach kryteriów oceny ofert otrzymał: 
1. w kryterium nr 1 - 60,00 punktów za zrealizowanie zamówienia, za kwotę 202 950,00 zł brutto, 
2. w kryterium nr 2 - 20,00 punktów, za zadeklarowanie dodatkowego 36 miesięcznego okresu bezpłatnej 

gwarancji powyżej minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, 
3. w kryterium nr 3 - 15,00 punktów, za zadeklarowanie wykonania rolet z materiałów posiadających atest 

higieniczny PZH, 
4. w kryterium nr 4 - 0,00 punktów, za brak deklaracji zatrudnienia jednej osoby niepełnosprawnej na 

podstawie umowy o pracę w wymiarze minimum ½ etatu, z zastrzeżeniem zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
511), przez cały okres realizacji umowy. 
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W ocenie punktowej oferta otrzymała łącznie 95,00 punktów, obliczonych zgodnie ze wzorem określonym  
w pkt 14.2 SIWZ. 

Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:  

 
Termin zawarcia umowy: 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust. 2 pkt 1) ppkt a) 
ustawy, tj. przed upływem 5 dniowego terminu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty.  

 
 

Anna Borowska 

Dyrektor Generalny  

Głównego Urzędu Statystycznego 

 
 

O
fe

rt
a 

N
r 

nazwa (firma) albo 
imię i nazwisko 
wykonawcy   
adres siedziby lub 
miejsca 
zamieszkania 

Kryterium nr 1  
Cena oferty 
brutto (PLN) 

60% 

Kryterium nr 2 
Okres dodatkowej bezpłatnej 
gwarancji „DBG ” – 20 % 

Kryterium nr 3 
 Atest higieniczny  „AH” - 

15% 
 

Kryterium nr 4 
Kryterium społeczne - 

zatrudnienie osoby 
niepełnosprawnej  „S” – 5 % 

Suma 
punktów 

Ranking 

1 

PPHU RYZA-BLINDS 
Krzysztof Zaniewski 
ul. Echa Leśne 39 
03-257 Warszawa 

Oferta odrzucona 

2 

Sławomir Kiersztyn - 
„DYSKRET” 
Borowina Sitaniecka 
52 B 
22-400 Zamość 

60,00 
20,00 15,00 0,00 95,00 I 
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