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BPKO-350-24/17                                                                 Warszawa, 07 grudnia 2017 r. 

 

 

Do wszystkich Wykonawców: 
Nr sprawy: BPKO-350-24/17 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, zgodnie z przepisami art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, na świadczenie usług 

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 

pocztowych 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

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

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 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: 

Poczta Polska S.A. 

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa 

 

Wyżej wymieniony wykonawca nr 1 – Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 

00-940 Warszawa, adres do korespondencji: Pion Sprzedaży Biuro Klienta Biznesowego 

i Instytucjonalnego, Wydział Klientów Kluczowych Warszawa, ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 

Warszawa nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, a oferta złożona przez wykonawcę nie podlega odrzuceniu. 

Wykonawca Poczta Polska S.A. zaoferował za wykonanie całego przedmiotu zamówienia przez 

36 miesięcy cenę brutto w wysokości 162 068,46 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem 

46/100 zł) i otrzymał w tym kryterium maksymalną liczbę punktów - 80. 

W kryterium „odległość placówki wykonawcy, o której mowa w pkt I.5 opisu przedmiotu zamówienia” 

wykonawca wskazał placówkę pocztową zlokalizowaną w Warszawie,  przy ul. Wiejskiej 2/4, która znajduje 

się w odległości 0,3 km od siedziby zamawiającego (liczonej od ul. Maszyńskiego 1, mierzonej za pomocą 
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serwisu internetowego mapa.google.pl, według najkrótszej trasy dojazdu samochodem) i uzyskał w tym 

kryterium maksymalną liczbę punktów – 15, w kryterium „umożliwienie śledzenia przesyłek pocztowych 

krajowych i zagranicznych przez Internet” wykonawca uzyskał łącznie 5 pkt, ponieważ zaoferował 

śledzenie przez Internet przesyłek krajowych i zagranicznych. 

We wszystkich ww. kryteriach oceny oferty wykonawca Poczta Polska S.A., ul. Rodziny 

Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa uzyskał łącznie 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania. 

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy po 10 grudnia 2017 r. 

 

Dyrektor Biura Prawnego, 

Kadr i Organizacji 

(-) 

Aleksandra Skorupka 

 

Dyrektor Biura Prawnego 

i Spraw Pracowniczych 

(-) 

Aleksandra Skorupka 


