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Kraków, 2019-12-06

WOA/260-02/19–kurier 2020

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotem zamówienia jest:
– świadczenie usług kurierskich na obszarze kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województw
lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego, które obejmuje swoją statutową działalnością Okręgowa
Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, polegających na odbiorze i dostawach przesyłek (w większości
poufnych) pomiędzy OKE i szkołami oraz innymi instytucjami na terenie wyżej wymienionych
województw w 2020 r.
Zamawiający:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
godziny urzędowania: 8-16
1. Informacja nt. wysokości kwoty, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia (na podst. Art. 86 u. 5 Pzp)
- Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: (wartość brutto) 488403,37 zł.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie informuje, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu wybrano
do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
– Oferta

nr 1:

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

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę wykonania usługi – jedyna
złożona oferta.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania
umowy w terminie do dnia 2019-12-09. Umowa może być podpisana niezwłocznie
po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
3. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena zawarta
w ofertach dla usługi powtarzającej się okresowo:
Numer
oferty

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Poczta Polska S. A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
Poczta Polska Pion Sprzedaży BKBI Wydział
Klientów Kluczowych Południe
Dział Rozwoju Relacji z Klientami Kluczowymi
uL. 1Maja 2, 43-300 Bielsko-Biała

Cena

473988,26

Łączna
punktacja w
kryterium
najniższej
ceny

Kolejność
ofert wg
maksymalnej
liczby
punktów

100

1
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Środki ochrony prawnej.
Szczegółowe informacje na temat ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień
publicznych w Dziale VI - Środki ochrony prawnej.

Rozdzielnik:
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty.
2. Strona internetowa.
3. Tablica Ogłoszeń w siedzibie.
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