
 

Węgrów, dnia 14 października 2020 r. 

Nr postępowania: A.261-50/2020 

 

 

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ 

W POSTĘPOWANIU prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego  

na remont pomieszczeń Oddziału 

Administracyjnego Sądu Rejonowego  

w Węgrowie 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
I. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający informuje, iż w wyniku postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeń Oddziału 

Administracyjnego Sądu Rejonowego w Węgrowie” – nr postępowania A.261-50/2020, 

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

W postępowaniu złożono 2 oferty. 

 

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasował się na najwyższej 

pozycji w rankingu ofert) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. Zgodnie z postanowieniami SIWZ przy wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający kierował się następującymi kryteriami wyboru: 

 

1) Cena – 60 % (60 pkt); 

2) Gwarancja – 40 % (40 pkt). 

 

Na podstawie kryteriów oceny ofert oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także 

braku podstaw wykluczenia z postępowania ustalono, iż oferta nr 2 złożona przez firmę: 

BPO Team Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru ofert, a także odpowiada 

wszystkim wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy 

w łącznej punktacji otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt (cena – 60% i gwarancja – 

40%). 
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OCENA PUNKTOWA ZŁOŻONYCH OFERT 

 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Liczba 

punktów 

uzyskanych 

w 

kryterium 

„cena” 

Liczba 

punktów 

uzyskanych 

w kryterium 

„gwarancja” 

Łączna 

liczba 

uzyskanych 

punktów 

Miejsce 

1.  

MARGALO P.H.U. 

Robert Kurpiewski 

ul. Ks. Popiełuszki 16c 

08-300 Żanecin 

55,67 pkt 40 pkt 95,67 pkt 2 

2.  

BPO Team Sp. z o.o., ul. 

Taśmowa 7, 02-677 

Warszawa 
60,00 pkt 40 pkt 100,00 pkt 1 

 

II. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden 

Wykonawca. 

 

III. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego  

z Wykonawców. 

 

IV. Informacje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:   

Zamawiający informuje, iż nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

 

V. Informacja  o unieważnieniu postępowania: 

Zamawiający informuje, iż nie unieważnia postępowania.  

 

 

Kierownik Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozdzielnik: 

1. www.wegrow.sr.gov.pl; 

2. tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego; 

3. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu; 

4. aa. 
 

http://www.sokolow-podlaski.sr.gov.pl/

