
 

 

 

 

 

PAO/X/MS/24/2019 

Warszawa, dnia 13 marca 2019 r. 

 

WYKONAWCY 

wg rozdzielnika 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oraz dostawę artykułów 

wystawienniczych i informacyjno-promocyjnych (znak zamówienia: 2/dost./2019). 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp - przekazuję informację o wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Część I – materiały promocyjne 

I.    Wybór najkorzystniejszej oferty: 

Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę Nr 1, złożoną przez: 

Trade-Pol Wojciech Piłatowski 

ul. Matuszewska 20 

03-876 Warszawa 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna 

z warunkami określonymi w SIWZ. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia 

kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ – kryteriami oceny ofert były: cena (o wadze 50%) oraz 

jakość artykułów promocyjnych (o wadze 50%).  Ofercie przyznano 100,00 punktów 

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz przyznana punktacja: 

 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Przyznane punkty  

w kryterium: 
Liczba 

przyznanych 

punktów Cena 
Jakość artykułów 

promocyjnych 

4 

Trade-Pol Wojciech Piłatowski 

ul. Matuszewska 20 

03-876 Warszawa 

50,00 50,00 100,00 

 

 

III. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 



 

 
 

2. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono 

żadnej oferty.  

 

Część II – produkty dedykowane 

 

 

Postępowanie w części II zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4. 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 

40 000,00 zł brutto. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, w wyznaczonym terminie złożono 

jedną ofert Wykonawcy Trade-Pol Wojciech Piłatowski, ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa na 

kwotę całkowitą brutto 58 400,00 zł.  

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 


