
 

 

 

          Warszawa, 22 marca  2016 r. 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego 
na „Wykonanie przebudowy wybranych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego”. 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, że w przedmiotowym 
postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: POLIMEX – 
MOSTOSTAL S.A. Al. J. Pawła II nr. 12, 00-124 Warszawa. 
 

Uzasadnienie wyboru: 
 

Oferta złożona przez Wykonawcę POLIMEX – MOSTOSTAL S.A. Al. J. Pawła II nr. 12, 00-124 Warszawa, spełniła 
wszystkie wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą liczbę 
punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 
  
1. W przedmiotowym postępowaniu, oferty złożyło dwóch wykonawców: 
 

Wykonawca 

Liczba punktów  

w kryterium 

 cena 

Liczba punktów  

w kryterium  

termin realizacji 

Liczba punktów  

w kryterium 

długość okresu 

gwarancji 

Liczba punktów  

w kryterium  

Roczny koszt wykonywania w 

okresie gwarancyjnym….. 

Razem  

ATENDE S.A. ul. Ostrobramska 86 

04-163 Warszawa 
47,19 18,63 6,5 10 82,32 

POLIMEX – MOSTOSTAL S.A. Al. J. 
Pawła II nr. 12, 00-124 Warszawa 

60 20 10 0 90 

2. Zamawiający informuje, że oferty złożyło dwóch Wykonawców. Żadnej z ofert Zamawiający nie odrzucił. 
Żaden z Wykonawców, którzy złożyli oferty, nie zostali wykluczeniu. 

3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy: „Zamawiający zawiera umowę w 
sprawę zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty.” Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. b) Zamawiający może 
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, 
jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz  w przypadku trybu przetargu 
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej - upłynął 
termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia 
Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze”. 

 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dmojqga

