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dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r             
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn.: „Świadczenie powszechnych usług pocztowych 
(przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i 
zagranicznym oraz zwrot do nadawcy przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia 
lub wydania odbiorcy) dla Centrali UKE z siedzibą w Warszawie oraz Delegatur UKE 
mających siedziby na terenie kraju przez okres 24 miesięcy” - Sprawa nr 
BA.WZP.26.11.2022. 
 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o wskazane na 
wstępie zamówienie publiczne jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
 

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

 
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów 
oceny ofert.  
 

Nr oferty Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Punktacja 
w kryterium 
cena brutto -
85% 

Punktacja w  
kryterium 
społeczne – 
10% 

Punktacja w 
kryterium 
Możliwość 
elektronicznego 
monitorowania 
przesyłek  
rejestrowanych – 
5% 

Łączna 
liczba 
uzyskanych 
punktów 

1 

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

 
 
85 pkt 

 
 
0 pkt 
 

 
 
5 pkt 

 
 
90 pkt 

 
 

Warszawa, 21 lutego 2022 r. 
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Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.  
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie 
została odrzucona żadna oferta. 
 
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit a ustawy Pzp, 
umowa może zostać zawarta bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej. 
 

 

Z poważaniem 

 Dyrektor Biura 

Administracji 

Dariusz Walaszczyk 
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