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ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

  

Zamawiający - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców 

Bytomskich 16, reprezentowany przez Dyrektora, działając na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz zgodnie  

z Regulaminem planowania i udzielania zamówień publicznych stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 41 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu 

planowania i udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że  

w postępowaniu o wartości poniżej 750 000 EURO prowadzonym w formie konkursu ofert pn.: Świadczenie 

usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w roku 2021  
 

została złożona 1 oferta: 
 

 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty 

OF-1 

POCZTA POLSKA  SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Rodziny Hiszpańskich 8 

00-940 Warszawa 

 

219.856,30 PLN 

 

Ofertę oceniono według następujących kryteriów: 

 

Nr kryterium Kryteria oceny Znaczenie (waga) 

I Cena  60 % 

II 
Ilość punktów odbiorczych na terenie m. Bytom, jakimi 

dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca  
40 % 

 Razem 100 % 

 

Poniżej Zamawiający przedstawia punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert  

oraz łączną punktację: 

OFERTA OF-1 

I kryterium:      60,00 pkt. 

II kryterium:     30,00 pkt. 

Łączna ilość punktów przyznana ofercie OF-1:    90,00 pkt. 
 

 

Za najkorzystniejszą ofertę na uznano ofertę OF-1 złożoną przez Wykonawcę: 
 

POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa 

 

UZASADNIENIE: 

Ww. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę podlegającą ocenie, która na podstawie przyjętych  

do oceny ofert kryteriów, otrzymała najwyższą liczbę punktów. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w cz. IX ust. 1 Istotnych warunków zamówienia (IWZ), tj.: 

według wzoru obliczenia punktów w I kryterium cena oraz zasad przyznawania punktów w II kryterium 

dotyczącym ilości punktów odbiorczych na terenie m. Bytomia. 

Zamawiający informuje, że z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa.  

O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony indywidualnie. 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu 
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