
Województwo Mazowieckie - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 

Komputerów 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 

 

 

Warszawa, data zgodnie z datą podpisu elektronicznego 

 

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn. „Modernizacja 

wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Raszyńskiej 8/10 

w Warszawie [SYGNATURA POSTĘPOWANIA – OEIiZK/ZP-1/2021-

powtarzane] 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w 

Warszawie działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”, informuje 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

 

1.  Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, mając na względzie kryteria wyboru ofert 

określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (Cena ofertowa brutto – 60%, 

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi - 30%, Termin realizacji zamówienia – 10%), w 

prowadzonym postępowaniu, Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną 

przez Wykonawcę ARTBOR Sp. z o. o. z siedzibą Aleje Jerozolimskie 214, 02-486 

Warszawa. 

2. Uzasadnienie wyboru oferty - zgodne z treścią SWZ, najkorzystniejsza pod względem 

przyjętych kryteriów. 

3. Złożona oferta - Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono 1 

ofertę. 

4. Podpisanie umowy - działając na podstawie art. 308 ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiający 

informuje, że zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego 

może nastąpić w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ postępowanie zostało przeprowadzone w 

trybie podstawowym oraz w postępowaniu złożono jedną ofertę. 

5.  Zestawienie zdobytych punktów w poszczególnych kryteriach określonych w SWZ: 

6.  Oferty odrzucone, wykluczone - Zamawiający informuje, że nie wykluczono ani nie 

odrzucono żadnej oferty. 

 

L
.p

. 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Kryterium – cena 

ofertowa brutto 

(maks. 60 pkt) 

Kryterium - 

wydłużenie okresu 

gwarancji i rękojmi 

(maks. 30 pkt) 

Kryterium - 

termin 

realizacji 

zamówienia 

(maks. 10 

pkt) 

Łączna 

liczba pkt 

1 

ARTBOR Sp. z o. o. 

Aleje Jerozolimskie 

214 

02-486 Warszawa 

60,00 pkt 0 pkt 5,00 pkt 65,00 pkt 
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