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ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzieletie zamówienia publicznego na ,rWykonanie projektu i prac remontowo-

budowlanych w zakresie modernizacji i dostosowania pomieszczeń Urzędu dla potrzeb Informatołium,

projektu i rozbudowy sieci LAN oraz dostawę z montażem wyświetlacza LED'' znak WA-2900-

5/2 0 1 4/SISP -2 pr ow adzonego w trybie przetar gt nieo graniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień

publicznych (Dz. IJ . z 2013 r. poz.907 , z późn. zm.), niniej SZym informuję, Że w prowadzonym ptzez'.

IJrząd Statystyczny w Warszawie

ul. 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ptzetargu nieograniczonego na:

,,Wykonanie projektu i prac remontowo-budowlanych w ząkresie modernizacji i dostosowania

pomieszczeń (Irzędu dla potrzeb Informatorium, projelctu i rozbudowy Sieci LAN oraz dostawę z

montażem wyświetlacza LED" znak WA-2900-5l20I4lsISP-2 wybrano ofertę, złoŻoną przez

wykonawcę:

-Maxto Spółka z ogtaniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul Reduta 5, 3I-421 Kraków, Biuro

Warszawa: ul Puławska 303, 02-7 85 Warszawa.
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Uzasadnienie wyb oru naj korzystni ej szej o ferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta nie podlega odrzuceniu. oferta ww.
wykonawcy została uznana za najkotzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w
specyfikacji istotnych warunków zamowienia, tj. wykonawca złożył ofertę znajnizszą ceną acęna
była jedynym kry'terium wyboru ofert.

W postępowaniu złoŻono tylko jedna ofertę. Jest to oferta wykonawcy Maxto Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5, 3I-421 Kraków, Biuro Warszawa:

ul. Puławska303,02-785 Warszawa. Wartości ofertywynosi 898 550,00 zŁbrutto (słownie: osiemset
dziewięcdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięódziesiąt złotych 00/100), Za co wykonawca uzyskał 100

pkt. Zamawiający nie odrzucił zadnej oferty i nie wykluczyŁ Żadnego wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia, Że zgodnie z art.94 ustawy

zamówięn publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, z

bęzzyvłocznie.

Ż9 stycznia 2004 roku - Prawo

zm.) zamlerua podpisać umowę

z dnia

poŹn.
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