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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
 
Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843) zwanej 
dalej ustawą Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie 
krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miejskiej Przemyśl”. 
 
W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta przez POCZTA POLSKA S.A. ul. Rodziny 
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa Region Sprzedaży Rzeszów ul. Asnyka 9, 35-959 Rzeszów, która została 
wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza. 
Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty: 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu ustanowił kryterium oceny ofert tj.:  

1) cena – 90% 
2) liczba placówek Wykonawcy na terenie miasta Przemyśla do odbioru niedoręczonych 

(awizowanych) przesłanek – 10% 
W trakcie oceny przyznano punkty: 

1) dla kryterium „cena”, według wzoru: 
C=(Cmin/Coferty) x 100 x 90% gdzie: 
C – oznacza punkty za cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia 
Cmin – oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert 
Coferty – oznacza cenę badanej oferty 
1% = 1 pkt 

2) dla kryterium „liczba placówek Wykonawcy na terenie Miasta Przemyśla do odbioru niedoręczonych 
(awizowanych) przesyłek”, według wzoru: 
P = (Poferty/Pmax) x 100 x 10% gdzie: 
P – oznacza punkty za „liczbę placówek Wykonawcy na terenie Miasta Przemyśla do odbioru 
niedoręczonych (awizowanych) przesyłek” 
Poferty – oznacza liczba placówek badanej oferty. 
Pmax - oznacza największą liczbę placówek spośród złożonych ofert. 
1% = 1 pkt 

Wykonawca, który złożył ofertę zaoferował: 
1) cena oferty: 263.706,70 zł brutto; 
2) liczba placówek Wykonawcy na terenie miasta Przemyśla do odbioru niedoręczonych 

(awizowanych) przesłanek – 2. 
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnił 
warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu o zamówieniu. 
Wybrana oferta uzyskała 100 punktów. 
Uzasadnienie prawne wyboru oferty: 
Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 
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