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RI.II.271.3.5.2021                                    Pysznica, dnia 29 grudnia 2021 r.  

 
Poczta Polska S.A.  

ul. Rodziny Hiszpańskich 8  
00 – 940 Warszawa   

email: pawel.zareba@poczta-polska.pl 
     ePUAP: /ZarebaPawel/domyslna 

 

Z A W I A D O M I E N I E  O  WYBORZE OFERTY 
                                 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.II.271.3.2021 o nazwie: 

„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Pysznicy” 
 

Gmina Pysznica działając na podstawie art. 253 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 roku – 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1129 z późn. zm.); zwanej dalej „ustawą”, 
informuje, że w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

1. Złożono 1 ofertę. 
1/ Wykluczono 0 Wykonawców.  
2/ Odrzucono 0 ofert.  

2. Najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożył Wykonawca: 

Poczta Polska S.A.  
ul. Rodziny Hiszpańskich 8  
00 – 940 Warszawa   

3. Cena wybranej oferty brutto: 272 460,38 zł. 

4. Uzasadnienie wyboru w/w oferty:  
1/ Najwyższa punktacja ofertowa. 
2/ Poprawność formalna i merytoryczna oferty bez zastrzeżeń. 
3/ Wykonawca spełnił warunki udziału w postepowaniu i wykazał brak podstaw do wykluczenia z 
udziału w postepowaniu lub odrzucenia oferty. 

5. Inne informacje: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres 
WYKONAWCY 

Cena netto w zł 
Cena brutto  

w zł 

 
 

Ilość 
uzyskanych 

punktów 

 
 

Zaplanowane 
środki na 

sfinansowanie 
zadania 

1 

 
Poczta Polska S.A.  
ul. Rodziny Hiszpańskich 8  
00 – 940 Warszawa 

 
272 443,10 

 
272 460,38 

 
100 

 
280 000,00 

 

6. Zawiadamiam, że Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał, lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
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7. Informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie  krótszym 
niż wymieniony w art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na zaistnienie 
sytuacji o której mowa w art. 308 ust. 3 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych –  
w przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę; z zastrzeżeniem art. 577 i art. 578 
wyżej wymienionej ustawy. 

 
 
 

Treść powyższych informacji opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postepowania 
(www.pysznica.bip.gmina.pl), na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz przekazano w formie 
elektronicznej zainteresowanemu wykonawcy. 
 
 
 

Z  poważaniem: 

  Z up. WÓJTA 
            (-) 
Witold Pietroniec 
   Zastępca Wójta 

           (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym ) 

 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat 
2. a/a 

 
Sporządził: Ł.Mizera 
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