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Działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 późno zm) Zamawiający - tj. Starostwo Powiatowe w Wadowicach,
ul. Batorego 2, 34-] 00 Wadowice uprzejmie zawiadamia o wyniku postępowania pn. Świadczenie na
rzecz Starostwa Powiatowego w Wadowicach w 2022 roku usług pocztowych i kurierskich z
podziałem na 2 zadania:

• ZADANIA nr 1 - Zakup, dostawa i montaż mebli i regałów stalowych;
• ZADANIA nr 2 - Zakup, dostawa i montaż sprzętu AGD i zestawów multimedialnych.

W postępowaniu w zakresie ZADANIA nr
dowieach w 2022 roku usłuz oocztowvch

- Świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w
brocie kraiowvm i zazranicznvm - złożono ofl.. - - -- -T-

Możliwość śledzenia Możliwość śledzenia Suma punktów
przez stronę internetową przez stronę internetową

Punkty - rejestrowanych rejestrowanych uzyskanych
Lp Nazwa Wykonawcy /siedziba, adres firmy kryterium cena - przesyłek pocztowych w przesyłek pocztowych w przez ofertę we

60% wszystkich
obrocie krajowym (RI) obrocie zagranicznym kryteriach

20% (R2) 20%
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

l. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 60 20 20 100

00-940 Warszawa

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, z ceną brutto 396382,10 zł. Oferta Wykonawcy jest
najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnienia warunki i wymagania
zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert jw.
i otrzymała w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie - ]00 pkt.
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.
Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.

W postępowaniu w zakresie ZADANIA nr 2 Świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w
Wadowicach w 2022 roku usłuz kurierskich w obrocie kraiowvm - złożono onerte:

Możliwość śledzenia

Punkty - przez stronę Suma punktów uzyskanych
Lp Nazwa Wykonawcy /siedziba, adres firmy internetową przesyłek przez ofertę we wszystkich

kryterium cena - 60% kurierskich w obrocie kryteriach
kraiowvm (R) 40%

POCZT A POLSKA SPOŁKA AKCYJNA .
l. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 60 40 100

00-940 Warszawa

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy POCZTA POLSKA SPOŁKA AKCYJNA, ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, z ceną brutto 972,63 zł. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą
złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnienia warunki i wymagania zamawiającego
określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert jw.
otrzymała w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie - 100 pkt.
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.
Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe
uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r.-
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r poz. 1129 z późno zm)
Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1) a) ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia
umowy Zamawiający uzgodni z wyłonionym Wykonawcą.



Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mai lem na adres:
zamowienia.publiczne@powiatwadowicki.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający
przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.
Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

Otrzymują:
I x Wykonawca justyna.targosZ@poczta-polska.pl
l x a.a (DP)


