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Dotyczy postępowania pn. „Roboty naprawcze w pomieszczeniach Ośrodka 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie 

 

Znak sprawy: IOD.26.1.2.2022.SJ 

Identyfikator postępowania d9940c5b-d952-478d-be30-8bd7597493a1 
Numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00268572/01 

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Działając zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm.), zwanej dalej 
„ustawa PZP”, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożonej przez: 

Iltrans Słowikowski Artur 
07-410, Ostrołęka 

ul. Żniwna 14 
NIP 758 101 78 26 Regon 551 187 902 

 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 
niego podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie 
podlega odrzuceniu, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami 
i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

Podstawą prawną dokonanego wyboru są art. 239 oraz  art. 242 ust. 1 i 2 
w związku z art. 266 ustawy PZP, z których wynika, że Zamawiający wybiera ofertę 
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach 
zamówienia. Najkorzystniejsza oferta  wybierana jest na podstawie 
kryterium  ceny  oraz  pozostałych kryteriów określonych przez Zamawiającego. 

 

 

 

 



2. Informacja o złożonych ofertach i ich ocenie 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 

Nr 

oferty 

Nazwa albo 

imię i 

nazwisko 

oraz siedziba 

lub miejsce 

prowadzonej 

działalności 

gospodarczej 

albo miejsce 

zamieszkania 

wykonawcy, 

którego 

oferta 

została 

otwarta 

Cena 

Brutto 

(w PLN) 

Gwarancja 

(w m-

cach) 

Termin 

realizacji 

zamówienia 

(w dniach) 

Cena 
ofertowa 

brutto  

Waga 

60% 

Gwarancja 

Waga 20 
%  

Termin 
realizacji 

zamówienia 

Waga 20 % 

Łączna 
punktacja 

1 

Iltrans 

Słowikowski 

Artur 

07-410, 

Ostrołęka 

ul. Żniwna 14 

177 735,00 60 30 60,00 20 20 100 

2 

Firma 

Remontowo-

Budowlana 

REMAX 

Ryszard 

Walczykowski 

03-734 

Warszawa 

ul. Targowa 

68 m 7 

227 550,00 60 40 46,86 20 10 76,86 

 
3. Informacje o ofertach odrzuconych:  

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. 
 

4. Informacja o terminie zawarcia umowy 

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy PZP umowa z wybranym 
Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

Planowany termin zawarcia umowy: nie wcześniej niż 18 sierpnia 2022 r. 

 
/-/Izabela Zwierz 

Dyrektor OPS Dzielnicy 
Bemowo m. st. Warszawy 


