Warszawa, 08.07.2021 r.

WIW.WZP.2512.07.2021.ET

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania
publicznego
prowadzonego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego numer 7/2021 dotyczącego wykonania usług, polegających
na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów
przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego
w Warszawie ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
18.06.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00087115/01

1. Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
z poźn. zm.), zwanej w dalszej treści „ustawą PZP”, zawiadamiam Państwa
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu:
1) wybrano ofertę numer 1:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
a) cena oferty: 471 604,50 zł (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt
jeden tysięcy sześćset cztery złote pięćdziesiąt groszy),
b) wskaźnik cen – 0,84,
c) termin doręczenia przesyłek VIP do adresatów w Warszawie: 1 dzień,
d) termin doręczenia przesyłek do adresatów krajowych: 4 dni.
2) Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrana oferta nr 1 Wykonawcy – Poczta Polska Spółka Akcyjna,
ul.

Rodziny

Hiszpańskich

8,

00-940

Warszawa

przedstawia

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem kryteriów i sposobem

dokonywania

oceny

oferty

zawartym

w

Specyfikacji

Warunków

Zamówienia, uzyskała najwyższą ilość punktów, tj.: 99,88, w tym:
a) cena oferty: 471 604,50 zł; liczba uzyskanych punktów w ramach
kryterium oceny ofert: 50,00;
b) wskaźnik cen: 0,84; liczba uzyskanych punktów w ramach kryterium
oceny ofert: 9,88;
c) termin doręczenia przesyłek VIP do adresatów w Warszawie: 1 dzień;
liczba uzyskanych punktów w ramach kryterium oceny ofert: 10,00;
d) termin doręczenia przesyłek do adresatów krajowych: 4 dni; liczba
uzyskanych punktów w ramach kryterium oceny ofert: 30,00.
2. W przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę według
poniższych kryteriów:
KRYTERIUM CENOWE:
Cena oferty – 50% – wyliczona wg oświadczenia Wykonawcy, zgodnie
z zał. nr 1 – Oferta oraz zał. nr 3 – Formularz cenowy.
Wskaźnik cen – 10% – wyliczony wg oświadczenia Wykonawcy, zgodnie
z zał. nr 1 – Oferta oraz zał. nr 3 – Formularz cenowy
KRYTERIUM POZACENOWE:
a) Termin doręczenia przesyłek VIP do adresatów w Warszawie – nie
dłuższy niż 3 dni kalendarzowe, z wyłączeniem sobót oraz dni
ustawowo wolnych od pracy – 10% – wyliczony wg oświadczenia
Wykonawcy, zgodnie z zał. nr 1– Oferta.
b) Termin doręczenia przesyłek do adresatów krajowych – nie dłuższy
niż 7 dni kalendarzowych, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo
wolnych od pracy – 30% – wyliczony wg oświadczenia Wykonawcy,
zgodnie z zał. nr 1 – Oferta.
3. Zamawiający dokonał porównania i oceny złożonych ofert, przyznając
następującą punktację:

1.

2.

Termin doręczenia przesyłek VIP do
adresatów w Warszawie
(kryterium nr 3)

Termin doręczenia przesyłek do
adresatów krajowych
(kryterium nr 4)

Liczba punktów uzyskanych
w kryterium nr 1

Liczba punktów uzyskanych
w kryterium nr 2

Liczba punktów uzyskanych
w kryterium nr 3

Liczba punktów uzyskanych
w kryterium nr 4

Łączna liczba punktów uzyskanych
w ramach kryteriów oceny ofert

Nazwa i adres Wykonawcy

Numer oferty

Wskaźnik cen (kryterium nr 2)

Speedmail Sp. z o.o.
ul. Belzacka 176/178
97-300 Piotrków
Trybunalski
Cena (kryterium nr 1)

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny
Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
471 604,50 zł
0,84
1 dzień
4 dni
50,00
9,88
10,00
30,00
99,88

482 333,68 zł
0,83
3 dni
5 dni
48,89
10
3,33
24,00
86,22

4. Na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy PZP informuję, że umowa
może zostać zawarta (z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP), w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.

Z upoważnienia Dyrektora WIW
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