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WYKONAWCY

Dostawa 5 4oo komptet W ręcznik w bawełnianych i 5 4oo sztuk toreb z sur wki bawełnianej na potrzeby badania
Budżety Gospodarstw Domowych oraz 1 9oo sztuk toreb z sur wki bawełnianej na potrzeby badania Eu'slLc.
część 2 - Dostawa toreb z sur wki bawełnianej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJ KORZYSTNIE,ISZE' OFERTY

oRAz o WYNIKAcH PosTĘPoWANlA o uozlrLerule złuÓwlENlA PUBLlczNEGo W TRYBIE

PRZETARGU N IEOGRAN ICZONEGO

Na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo zam wieri pubticznych (teksljedn. Dz. U.z 2017 r.

poz.1579 z p źn'zm.-datej Pzp), Unąd statystyczny w Warszawie informuje owynikach postępowania o udzielenie
zam wienia publicznego W trybie przetargu nieograniczonego na część 2 pŻetarg! dotyczącą dostawy toreb
z sur wki bawełnianej'

1. N a.iko rzystn iejszą ofertę w części 2 postępowania złożył Wykonawca:

BIZNES DRUK s.c. lzabela Szyma ska, Karol Baka

ul. zaborowska 3 1ok.90,01-402 Warszawa

Liczba punK w w kryterium ,,cena brutto": 2,83 p.

Liczba punkt w w kryterium ,,Estetyka i fu n kcjo natność'': 2,00 p.

Łączna liczba punkt w: 4,83 p.

Mieisce w rankingu ofert 1

Wykonawca spełnia warunki udziatu w postępowaniu, a oferta nie podtega odrzuceniu. oferta
wW. Wykonawcy została uznana za najkorzystnieiszą na podstawie bitansu kryteri w oceny ofert określonych
w specyfikac|i istotnych warunk w zam wienia, tj. otrzymała naiwyższą punktac|ę.

2. Pozostałe oferty Wykonawc w w części 2 postępowania, niepodlegające odzuceniu złożyli Wykonawcy:

1) zakład Produkc|i Pościeti ''świt'' lzabeta Wintoniak

ut Błotna 5b,65-133 Zielona G ra

Liczba punkt w w kryterium ,,cena brutto":2,27 p.
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Liczba punktów w kryterium 
'Estetyka 

i funkcjonalność":2,00 p.

Łączna liczba punKóW: 4,27 p.

Miejsce w rankingu ofet 2

2) ARP studio s.c' Andrz€'i Gmitrzuk, Przemysław Kitiański

ul. Panieńska 5/30, 03-704 Warszawa

Liczba punktów w kryterium ,,cena brutto'':3,00 p.

Liczba punktów w kryterium ,,Estetyka ifunkcjonatność":1,20 p.

Łączna liczba punldów: 4,20 p.

Mielsce w rankingu ofert 3

3) Wcos KALAHAR| Anna ieszczyńska-Pawtak

czajk'w 10, 62-812,astrzębniki

Liczba punktów w kMerium "cena 
brutto":0,60 p.

Liczba punKów w kryterium 
"Estetyka 

i fu n kcjo nalność'': 2,0o p.

Łączna liczba punktóW:2,60 p.

Miejsce w rankingu oferl 4

3. oferty odrzucone w części 2 postępowania:

P.P.U.H.,,MlROPAK" Adam Noetzel,

ut. Chopina 7A, 84-200 Weiherowo

oferta podlega odrzuceniu z uwagi na to, że zawiera rażąco niską cenę. Podstawa prawna: art.89 ust. 1 p. 4)

w zW' z art. 90 ust. 3 ustawy PzP.

4. Wykonawcy wykluczeni z części 2 postępowania:

Działając na mocy art.92 ust. 1 p.2 ustawy Pzp, zamawiaiący informuje, że w części 2 postępowania, żadnego
Wykonawcy nie wyktuczono.

Umowa na część 2 postępowania, zostanie podpisana _ zgodnie z art. 94 ust. 1 p. 2 ustawy Pzp, t|. Żamawiający
zawiera umowę w sprawie zamówienia pubticznego z zastfteźeniem art. 183 W terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze naikorzystniejszei oferty' Wykonawca, którego ofeńa została uznana
za najko rzystnierszą, zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy telefonicznie.

zgodnie z art. 18o ustawy Pzp, maią Państwo prawo wnieść odwołanie. Termin Wniesienia odwołania do Prezesa
Krajowej lzby odwoławczej oraz na przesłanie kopii odwołania do Zamawiającego upływa po s dniach od przesłania

ninielszego zawiadomienia.

Zgodnie z art.2 p, 17 ustawy Pzp, prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji faksem
na nr +482284678 33 lub e - maitem: zamowieniauswaw@stat.gov.pl.
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