
 

 

 Warszawa, dnia 18 stycznia 2021 r. 
 
dot.: numer sprawy: 76/GP/PN/2020 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 2020), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia o wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przechowywanie 
1500 m.b. dokumentów złożonych  na 156 drewnianych jednostkach paletowych.”, numer sprawy: 76/GP/PN/2020; 
ogłoszenie o zamówieniu numer 764152-N-2020 z dnia 11-12-2020 r. 

 
Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: 
ArchiDoc S.A. 
ul. Niedźwiedziniec 10 
41-506 Chorzów 
 
Uzasadnienie:  
Oferta 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:  
 
Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: 

1. Kryterium nr 1 – cena brutto oferty „C” – 60 %, 
2. Kryterium 2 – Odległość miejsca przechowywania przedmiotu zamówienia od siedziby Zamawiającego „P” 

– 15 pkt, 
3. Kryterium 3 - Posiadanie alarmu antywłamaniowego alarmującego w razie zagrożenia policję lub agencję 

ochrony osób i mienia „A”– 10 pkt, 
4. Kryterium 4 - Posiadanie systemu rejestrującego co najmniej raz dziennie temperaturę i wilgotność 

powietrza w magazynach archiwalnych, umożliwiającego generowanie raportu miesięcznego, wysyłanego 
raz w miesiącu drogą elektroniczną Zamawiającemu „S”– 10 pkt, 

5. Kryterium 5 - Zatrudnienie do realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy, osób bezrobotnych 
lub osób do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy 
i pozostającej bez zatrudnienia „Z”– 5 pkt. 

 
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.  
 
Wykonawca w złożonej ofercie w ramach kryteriów oceny ofert otrzymał: 
 

1) w kryterium nr 1 - 60,00 punktów za zrealizowanie zamówienia, za kwotę 87 267,02  zł brutto, 
2) w kryterium nr 2 - 15,00 punktów za zadeklarowanie miejsca przechowywania przedmiotu zamówienia od 

siedziby Zamawiającego w odległości nie większej niż 50 km, 
3) w kryterium nr 3 - 10,00 punktów, za zadeklarowanie posiadania w miejscu świadczenia usługi 

przechowywania Dokumentacji systemu alarmującego w razie zagrożenia policję lub agencję ochrony osób 
i mienia, 

4) w kryterium nr 4 – 10,00 punktów, za zadeklarowanie posiadania w miejscu świadczenia usługi 
przechowywania Dokumentacji systemu rejestrującego, co najmniej jeden raz dziennie temperaturę  
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i wilgotność powietrza w magazynach, umożliwiającego generowanie raportu miesięcznego, wysyłanego 
jeden raz w miesiącu drogą elektroniczną Zamawiającemu, 

5) w kryterium nr 5 – 5,00  punktów, za deklarację zatrudnienie do realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze 
czasu pracy, osób bezrobotnych lub osób do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia posiadających 
status osoby poszukującej pracy i pozostającej bez zatrudnienia. 

 
Oferta otrzymała następującą liczbę punktów, tj. 100,00 obliczoną zgodnie ze wzorem określonym  
w pkt 14.2 SIWZ. 
 
Ponadto Zamawiający przedstawia nazwę (firmy), siedzibę i adres wykonawcy, który złożył ofertę,  
a także punktację przyznaną ofercie 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 b) 
ustawy, tj. przed upływem 5 dniowego terminu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 
 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny 

Głównego Urzędu Statystycznego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) albo imię  
i nazwisko wykonawcy 

adres siedziby lub 
miejsca zamieszkania 

Punkty  
Suma 

punktów 
Ranking 

ofert 
Kryterium  

nr 1 
– 60% 

Kryterium  
nr 2 

– 15% 

Kryterium  
nr 3 

– 10% 

Kryterium  
nr 4 

– 10% 

Kryterium  
nr 5 
– 5% 

1 
ArchiDoc S.A. 
ul. Niedźwiedziniec 10 
41-506 Chorzów 

60,00 15,00 10,00 10,00 5,00 100,00 I 

2 
Archivio Sp. z o.o. 
Ul. Annopol 4a 
03-236 Warszawa 

OFERTA ODRZUCONA 
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