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Z,AWIADOMIBNIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFBRTY

oRAZ o WYNIKACH POSTĘPoWANIA 0UDZIELENIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBTE

PRZETARGU NIEOGRANICZONBGO

Sprawa: Dostawa artykuł w na potrzeby badania Budzety Gospodarstw Domowych

Na podstawie art. 92 ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam wieri publicznych

(Dz.IJ. z2015 r. poz.2|64 zpożn. Zm.)IJrządStatystycZny w Warszawie informuje o lvyni-

kach postępowaniao udzielenię zam wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę artykuł w (kocow piknikowych i toreb bawełnianych) napatrzeby badania Budzety

Gospodarstw Domowych.

1. Najkorzystniejsza oferta:

Wykonawca: Media Check Point Sp. z o.o.,

Adres: ul. Międzyborska 1 18/68, 04'041 Warszawa,

Liczba punkt w w kryterium ,,cena brutto": 3,00 p.,

Liczba punkt w w kryterium ,'estetyka i funkcjonalność'': 1,50 p.,

LtczbapuŃt w w kryterium ,,parametry uzytkowe'': 0,50 p.,

Łączna liczba punkt w: 5,00 p.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podl ega odtzuceniu. oferta

ww. Wykonaw cy została uznana Za najkorzystniej szą na podstawie bilansu kryeri w oceny

http : I I w arszawa. stat. gov. p I



ofert określonych w specyfikacji istotnych warunk w zam wienia, tj.

punktację.

2. Pozostałe oferty Wykonawc w, nie podlegające odrzuceniu:

Wykonawca: REWA Wiesław Rewers,

Adres: ul. Kolumba 5,70-35 Szczecin,

Ltczbapunkt w w kryterium ,,cena brutto":2,92 p.,

Liczbapunkt w w kryterium ,,estetyka i funkcjonalność'': 1,35 p.,

Liczba punkt w w kryterium ,,parametry uzytkowe": 0,50 p.,

Łączna |iczbapunkt w : 4,7 7 p.

Wykonawca: Biznes Druk s.c. Izabela Szymariska Karol Baka,

Adres: uI. Zaborowska 3 lok. 90, 0I-402 Warszawa,

Liczba punkt w w kryterium ,,cena brutto": 0,60 p.,

Liczba punkt w w kryterium ,,estetyka i funkcjonalność'': 1,50 p.,

Liczbapunkt w w kryterium ,,parametry uzytkowe": 0,50 p.,

Łączna |iczba punkt w : 2,60 p.

3. oferĘ odrzucone:

Żadnej oferty nie odrzucono.

4. Wykonawcy wyklucz eni z postępowania:

Zadnego Wykonawcy nie wyklucz ono z po stępowania.

Termin zawarcia umowy z Wykonawcą' kt rego oferta została uzrLana

ustala się na 23 marca 2017 r.

WAW-FA .27t.2.2017

ottzymała najwyŻszą

za najkorzystntejszą,

Proszę o ntezvłłocznę potwierdzęnię otrzymanta niniejSzego zaproszenia faksem

na nr +48 22 846 78 33 lub e _ mail ęm: Zamowieniauswaw@stat.gov.pl.
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