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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 17 grudnia 2018 r. 
 
 BAK.WZP.26.44.2018.8 
 

 

 
 
Wykonawcy 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 
art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986) na „Świadczenie powszechnych usług pocztowych na potrzeby Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej przez okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub do 
wyczerpania środków”. Sprawa numer: BAK.WZP.26.44.2018. 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Działając na podstawie punktu 7.5 Ogłoszenia o zamówieniu (zwanego dalej „ogłoszeniem”) 
w zakresie wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o wskazane na wstępie 
zamówienie publiczne za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Wykonawcę:  
Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. 
 
Cena zaoferowana przez wybranego Wykonawcę brutto (z podatkiem VAT): 536 293,60 PLN 
(słownie: pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy, 60/100 groszy).  
 
W prowadzonym postępowaniu kryteriami oceny ofert były: 
 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 

za kryterium 

Cena z podatkiem VAT (C) 60 % 60 punktów 

Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych na umowę o 
pracę, związana z bezpośrednim odbiorem  

i dostarczaniem przesyłek pocztowych, w przeliczeniu na 
pełnozatrudnionych, według stanu na dzień  

30 października 2018 r. (Lz) 

30 % 30 punktów 

Doświadczenie Wykonawcy (D) 10 % 10 punktów 
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Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w punkcie 7 ogłoszenia. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów (100 punktów). 
 
Zamawiający przedstawia poniżej szczegółowe informacje: 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma), siedziba i 
adres Wykonawcy 

Kryterium 
„Cena z 

podatkie
m VAT” 

Kryterium „Liczba 
pracowników 
wykonawcy 

zatrudnionych na 
umowę o pracę, 

związana z 
bezpośrednim 

odbiorem i 
dostarczaniem 

przesyłek 
pocztowych,  

w przeliczeniu na 
pełnozatrudnionych, 

według stanu na 
dzień 30 października 

2018 r.” 

Kryterium 
„Doświadczenie 

Wykonawcy” 

Łącznie 
punkty 

01 Poczta Polska S.A. 
Ul. Rodziny Hiszpańskich 8 

00-940 Warszawa 

60 pkt 30 pkt 10 pkt 100 pkt 

 
Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na adres e-
mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl lub faks numer: 22 53 49 341. 
 
 
 

Z poważaniem 

Dyrektor Biura 

Administracji 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 
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