
                                                                                              

 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 5.02.2021 r. 
 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty 

 

 dot.: numer sprawy: 75/DK/ST/SPIS/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 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia o wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa 
organizacja i obsługa loterii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”, numer 
sprawy: 75/DK/ST/SPIS/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 249-621319 z dnia 22-12-2020 r. 

Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: 
Unique One Sp. z o.o.  
ul. Niedźwiedzia 2 A 
02-737 Warszawa 
 
Uzasadnienie:  
Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) 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 - Kryterium jakościowe - „J" – 20 % 
Kryterium nr 3 - Kryterium społeczne –„S” – 20 % 
 
 
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 4 239 853,86 zł brutto, 
2. w kryterium nr 2 - 20,00 punktów, za zadeklarowanie zapewnienia rozwiązania informatycznego 

przeznaczonego do przyjmowania Zgłoszeń udziału pozwalającego na ciągłe (nieprzerwane) przyjmowanie 
zgłoszeń na poziomie całościowym minimum 31 500 000.00 zgłoszeń i za utrzymanie przepustowości na 
poziomie minimum 700 000.00 zgłoszeń dziennie w całym okresie, o którym mowa punkcie 3.2, podpunkt 1) 
Opisu przedmiotu zamówienia, 

3. w kryterium nr 3 - 20,00 punktów, za zadeklarowanie zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia,  
w wymiarze co najmniej ½ czasu pracy określonego w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przez cały okres trwania Umowy, 2 osób 
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 

W ocenie punktowej oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów, obliczonych zgodnie ze wzorem określonym  
w pkt 14.2 SIWZ. 
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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 10 dniowego terminu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 
 

 
 
 
 
Anna Borowska 

Dyrektor Generalny  
Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Oferta 
nr 

Nazwa (firma) albo 
imię i nazwisko 

wykonawcy 
adres siedziby lub 

miejsca 
zamieszkania 

Kryterium nr 1  
Cena oferty brutto 

(PLN) - 60% 

Kryterium nr 2 
Kryterium jakościowe - „J" – 20 % 

Kryterium nr 3 
Kryterium społeczne –„S” – 20 % Suma punktów Ranking 

1 
Unique One Sp. z o.o.  
ul. Niedźwiedzia 2 A 
02-737 Warszawa 

60,00 20,00 20,00 100,00 I 
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