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BPKO-350-10/17 Warszawa, 11 maja 2017 r. 

 

 

Do wszystkich Wykonawców: 
Nr sprawy: BPKO-350-10/17 

 

 

Dotyczy: postępowania przeprowadzanego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie robót budowlanych 

polegających na odtworzeniowej wymianie podłóg na II piętrze budynku „A” oraz na I piętrze budynku „B” Kancelarii 

Senatu, przy ul. Wiejskiej 6/8, w Warszawie. 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Kancelaria Senatu informuje o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu. 

Najkorzystniejszą ofertę, tzn. ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów 

odnoszących się do przedmiotu zamówienia złożył wykonawca nr 1: 

P.P.H.U. Andrzej Komosiński, ul. Kniaziewicza 11, 37-620 Horyniec-Zdrój 

biuro: ul. Okrzei 29, 03-715 Warszawa 

 

Wykonawca P.P.H.U. Andrzej Komosiński, ul. Kniaziewicza 11, 37-620 Horyniec-Zdrój nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. 

Wykonawca, na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ, uzyskał łącznie 100 pkt na 100 pkt 

możliwych do uzyskania.  

W poszczególnych kryteriach wykonawca uzyskał następujące liczby punktów: „cena ryczałtowa 

brutto za cały przedmiot zamówienia” – 60 pkt; wykonawca zaoferował cenę ryczałtową brutto za 

wykonanie zamówienia w wysokości 419 580,36 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset 

osiemdziesiąt 36/100 zł), „gwarancja” – 25 pkt; wykonawca udzielił gwarancji na 60 miesięcy, 

„zatrudnienie na podstawie umowy o pracę” – 15 pkt; wykonawca wskazał, że przy realizacji zamówienia 

zatrudni 6 osób na podstawie umowy o pracę. 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie ww. 

zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, które zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

ponieważ została złożona tylko jedna oferta. 

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy po 16 maja 2017 r. 

 

W zastępstwie Dyrektora 

Biura Prawnego, Kadr i Organizacji 

(-) 

Małgorzata Dąbała-Niemiec 

 


