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I'IIYKONAWCY

Dostawa 5 4oo komptet w ręcznik w bawełnianych i5 400 sztuktorebzsur wki bawełnianej na potrzeby badania
Budżety Gospodarstw Domowych oraz 1 9oo sztuk toreb z sur wki bawełnianej na potrzeby badania EU-slLc.
część'| - Dostawa komplet w ręcznik w bawełnianych'

zAWlADoMlENlE o WYBoRzE NA'|Ko RŻYSTN l E|sz EJ oFERTY

oRAz o WYNlKAcH PosTĘPoWANlA o UDzlELENlE ZAMÓW|ENlA PUBL|CZNEGo W TRYB|E

PRZETARGU N IEOGRAN ICZON EGO

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo zam wie publicznych (teksljedn. Dz.U.z 20'17 r.

poz,1579 z p źn'zm._datej Pzp), Urząd Statystyczny W Warszawie informuje owynikach postępowania o udzielenie
zam wienia pubticzn go W trybie przetargu nieograniczonego na część 1 przetargu dotyczącą dostawy 5400
komplet w ręcznik w bawełnianych.

'l. Naikorzystniejszą ofertę w części 'l postępowania złożył Wykonawca:

Zakład Produkcii Pościeti ''ŚWlT" lzabeta Wintoniak

u[. Błotna 5b,65-133 zielona G ra

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

Liczba punkt w w kryterium "Bezpiecze 
stwo użytkowania'': 2,00 p'

Łączna liczba punkt w: 5,00 p'

Miejsce w rankingu ofert 1

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podtega odrzuceniu. oferta
ww. Wykonawcy została uznana za naikorzystniejszą na podstawie bilansu k$eri W oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunk Wzam Wienia,ti. otrzymała najwyższą punktacię.

2' Pozostałe oferty Wykonawc w w części '| postępowania, niepodlega'iące odrzuceniu złołli Wykonawcy:

1) PW MADA Kosiec iwsp tnicySp. l.

Adres: ul' słowicza 17, 02-170 Warszawa

Liczba punkt w w kMerium "Cena 
brutto":2,34 p.
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Liczba punktów w kĄ/terium ,,Bezpieczeństwo użytkowania": 2,00 p.

Łączna liczba punktóW:4,34 p.

Miejsce w rankingu oferL 2

2) lhome Ustaszewski 5p. J.

Adres: u[. lakubowicza 81,05-080 LipkóW

Liczba punktów w kryterium ,,cena brutto'': 0,60 p.

Liczba punktóW W kryterium 
"Bezpieczeństwo 

użytkowania'': 2,00 p.

Łączna liczba punktóW:2,60 p.

Mie|sce w rankingu ofeń: 3

3. oferty odrzucone w części 1 postępowania:

Działając na mocy art.92 ust. 1 p.3 ustawy Pzp, Zamawia'jący informuje, że w części '| postępowania żadne|
oferty nie odrzucono.

4. Wykonawcy Wykluczeni z części l postępowania:

Działa'iąc na mocy an.92 ust.1 p.2 ustawy Pzp, zamawiaiący informuje, że w części 1 postępowania, żadnego
Wykonawcy nie wykluczono.

Umowa na część 1 postępowania, zostanie podpisana - zgodnie z art. 94 ust. 1 p. 2 ustawy Pzp' tj. zamawiaiący
zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 W terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o Wyborze najkorzystniejszei oferty' Wykonawca, którego oferta została uznana
za na|korzystniejszą, 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 odwoławczei oraz na przesłanie kopii odwołania do Zamawiającego up{wa po 5 dniach od przesłania
niniejszego zawiadomien ia.

zgodnie z art.2 p. 17 ustawy Pzp, prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji faksem
na nr +48 22 846 78 33 lub e - mailem: zamowieniauswaw@stat.gov.pl.
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