
O środek Pom ocy Sp o łeczn ej D zie lnicy B ielany m.st. W arszaw y  
01-824 W arszaw a , ul. P rzyb yszew sk ie go  80/82, 

tel. (0-22) 639-87-72, fax. (0-22) 864-59-52 
NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854
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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze

Dotyczy: Postępow ania o udzielenie zam ów ienia publicznego prow adzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na św iadczenie usług pocztowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. 
st. W arszaw y w roku 2013 ( 2.P/2013 ).

Działając zgodnie z treścią art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp", zawiadam iam , iż w 
niniejszym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta. Zam aw iający przeprow adził badanie i ocenę 
złożonej oferty na podstaw ie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych W arunków  Zam ówienia.

Oferta złożona przez:
Poczta Polska SA 

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego  
Region Sprzedaży W arszawa 

ul. Św iętokrzyska 31/33
00-941 W arszawa

spełniła w ym ogi określone w Specyfikacji Istotnych W arunków  Zam ów ienia co do treści, a W ykonawca spełnił 
warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Jedynym  kryterium oceny ofert była cena. W ybrana oferta jest 
jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu i nie przekraczała kwoty, którą Zam aw iający zam ierzał 
przeznaczyć na sfinansow anie zam ów ienia, uzyskała m aksym alną ilość punktów w kryterium  udziału w 
postępowaniu przetargowym  określonym  w SIW Z: najniższa cena -1 0 0  punktów.

„ Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Cena oferow ana „ , ,
Nr oferty . . .  , , Suma punktów

W ykonaw cy brutto
Poczta Polska SA
Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego  

1 Region Sprzedaży W arszawa 111 290,25 zł 100,0
ul. Św iętokrzyska 31/33
00-941 W arszawa

Ponadto inform ujem y, że z uwagi na to, iż w przedmiotowym  postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym  w trybie w trybie przetargu nieograniczonego w płynęła tylko jedna oferta, Zam aw iający 
korzystając z upraw nienia art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp, zawrze umowę w sprawie zamówienia 
publicznego przed upływem terminu w skazanym  w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp proszę o niezw łoczne potw ierdzenie faktu otrzym ania niniejszego 
zawiadom ienia.


