
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 

 

Warszawa, dnia 21.12.2016 roku 

 

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 

świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu 

przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu 

przekazów pocztowych 

 

W związku ze wszczętym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych postępowaniem o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, 

przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i 

zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów pocztowych uprzejmie informuję, że 

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejsze , w obu częściach zamówienia, oferty firmy: 

 

Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa 

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert - wybrane 

oferty uzyskały najwyższą ilość punktów. 

Ponadto, zgodnie z wymogami określonymi w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający 

podaje następujące informacje: 

Zestawienie ofert kształtuje się następująco: 
 

 w zakresie części I zamówienia 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena w zł 

brutto/punktacja 

w kryterium 

ceny 

Punktacja w 

kryterium 

„Innowacyjność” 

Punktacja w 

kryterium 

„Termin na 

odbiór przesyłki 

w placówce 

pocztowej” 

Łączna punktacja 

oferty 

1 

Poczta Polska Spółka 

Akcyjna, ul. Rodziny 

Hiszpańskich 8, 

00-940 Warszawa 

 

286 977,35  

60 pkt 
30 pkt 10 pkt 100 pkt 

 

 w zakresie części II zamówienia 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena w zł 

brutto/punktacja 

w kryterium 

ceny 

Punktacja w 

kryterium 

„Innowacyjność” 

Punktacja w 

kryterium 

„Termin na 

odbiór przesyłki 

w placówce 

pocztowej” 

Łączna punktacja 

oferty 

1 

Poczta Polska Spółka 

Akcyjna, ul. Rodziny 

Hiszpańskich 8, 

00-940 Warszawa 

 

165 000 

60 pkt 
20 pkt 20 pkt 100 pkt 

 


