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ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych na zadanie  „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 
zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, przesyłek 

kurierskich oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w 
Suchej Beskidzkiej” 

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że w oparciu o przeprowadzone 
postępowanie w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, gdzie kryteriami oceny 
ofert są: cena- 60 %, możliwość śledzenia przez stronę internetową rejestrowanych przesyłek 
pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym  - 20 %, możliwość śledzenia przez stronę internetową 
rejestrowanych przesyłek pocztowych i kurierskich w obrocie zagranicznym- 20 %, za ofertę 
najkorzystniejszą uznana została oferta: 

 

Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa - przyznana punktacja za cenę-  
60 punktów; przyznana punktacja za możliwość śledzenia przez stronę internetową rejestrowanych 
przesyłek pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym - 20 punktów; przyznana punktacja za 
możliwość śledzenia przez stronę internetową rejestrowanych przesyłek pocztowych i kurierskich w 
obrocie zagranicznym - 0 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 80 punktów. 
 
 

W/w Wykonawca złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia wymagania 
Zamawiającego określone w SWZ. Oferta Wykonawcy uzyskała 80 punktów w ramach kryteriów 
oceny ofert i była ofertą jedyną. Wykonawca wykazał  spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

  

Oprócz oferty wyżej wymienionej nie złożono innych ofert.  

 

Termin podpisania umowy zostanie ustalony drogą mailową. 

 

z poważaniem 

WICESTAROSTA 
 

mgr Zbigniew Hutniczak 
 


