Inowrociaw, 21 grudnia 2015 r.

Powiat Inowroclawski
reprezentowany przez
Zarzqd Powiatu,
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowroclaw
tel. 52 35 92 100, fax 52 35 74 820

OGLOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ O F E R T Y

Szanowni Panstwo,
W z w i ^ k u z zakohczeniem post^powania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej
oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowieh pubiicznych (Dz. U . z 2013 r. poz. 907 z pozn. zm.) w trybie przetarg
nieograniczony na zadanie pn. „Swiadczenie uslug pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i
dor^czania przesyiek
pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotow na rzecz Starostwa
Powiatowego w Inowroclawiu."
informujemy, iz najkorzystniejsz%oferty zlozyta firma:

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpanskich 8
00-940 Warszawa
Cena oferty brutto — 104 002,20 zl. (slownie: sto cztery tysi^ce dwa ztote 20/100).
Liczba pracownikow wykonawcy zatrudnionych w dziatalnosci operacyjnej wykonawcy na
umow? 0 prac? wedlug stanu na dzieh 31.10.2015 r.- 53 819,47.
Uzasadnienie wyboru: Oferta speinia wszystkie warunki post^powania i uzyskala najwi^ksz^
ilosc punktow za postawione kryteria.

Streszczenie oceny i porownania zlozonych ofert:
Zadanie

Nazwa i adres
wykonawcy

Swiadczenie ustug
pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym w
zakresie przyjmowania,
przemieszczania i
dor^czania przesylek
pocztowych, paczek
pocztowych oraz ich
ewentualnych zwrotow na
rzecz Starostwa
Powiatowego w
Inowrociawiu

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny
Hiszpanskich 8
00-940 Warszawa

Nazwa kryterium - waga

Liczba
punktow

1 - Cena (koszt) - 80%
80.00
2 - Liczba pracownikow
20,00
wykonawcy zatrudnionych
w dzialalnosci operacyjnej
wykonawcy na urnow^ o
prac§ wedlug stanu na
dzieii 31.10.2015 r..-20%

Razem
100,00

W toku post^powania odrzucone zostaty nast^puj^ce oferty:
Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres
wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Zamawiaj^cy wykluczyl z post^powania:
Nazwa i adres
wykonawcy:

Lp.:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

Jednoczesnie informujemy, ze umowa w sprawie zamowienia publicznego moze bye
zawarta, z zastrzezeniem art. 183 ustawy Prawo zamowien pubiicznych, w terminie
krotszym

niz

5

najkorzystniejszej

dni

od

dnia

przeslania

niniejszego

zawiadomienia

o

nie

wyborze

oferty. Zamawiaj^cy moze zawrzec umow^ w sprawie zamowienia

publicznego przed uplywem terminu, o ktorym mowa powyzej, jezeli zachodz^ okolicznosci
wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamowieh pubiicznych.
Rownoczesnie zawiadamiamy, iz wylq_cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo
zamowieh pubiicznych czynnosci Zamawiaj^cego podj^tej w post^powaniu o udzielenie
zamowienia lub zaniechania czyrmosci, do ktorej Zamawiaj^cy jest zobowi^zany na
podstawie ustawy Prawo zamowieh pubiicznych przysluguje odwolanie, z zastrzezeniem art.
180 ust. 2 ustawy Prawo zamowieh pubiicznych. Odwolanie wnosi si? w terminach i formic,
okreslonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo zamowieh pubiicznych.

