Częstochowa, 2021-12-17

IZ.271.54.2021

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot. postępowania prowadzonego na podstawie art. 359 pkt 1) ustawy Prawo
zamówień publicznych jako zamówienie na usługi społeczne i inne
szczególne usługi w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie
usług pocztowych na rzecz 6 jednostek Gminy Miasta Częstochowy
w 2022 roku.
Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,
woj. śląskie, numer telefonu: +48 34 37 07 617,
Adres poczty elektronicznej: iz@czestochowa.um.gov.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
Biuletyn Informacji Publicznej
Adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP Elektroniczna skrzynka podawcza
ePUAP
na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, uprzejmie
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
prowadzonym na podstawie art. 359 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych
jako zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na rzecz 6 jednostek
Gminy Miasta Częstochowy w 2022 roku.
W ww. postępowaniu wybrano ofertę firmy:
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Warszawa
Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego
Rejon Sprzedaży Sosnowiec
Sosnowiec
Cena jednostkowa brutto przesyłki poleconej wysyłanej na teren miasta
Częstochowy – miejscowej – do 500 g: 4,61 zł;
Cena jednostkowa brutto za potwierdzenie odbioru przesyłki wysyłanej na teren
miasta Częstochowy – miejscowej: 2,05 zł;
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 40 000 osób.

Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-76-22, fax. 34 370-71-70
www.czestochowa.pl, iz@czestochowa.um.gov.pl

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji warunków zamówienia
oraz uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze specyfikacją
warunków zamówienia, kryteriami i ich wagami.
W postępowaniu złożono 1 ofertę, z czego odrzucono 0 ofert i wykluczono
0 wykonawców.
Lp.

1.

Nazwa lub imię
i nazwisko
(wykonawcy),
siedziba lub
miejsce
prowadzonej
działalności
gospodarczej

POCZTA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA
Warszawa

Punktacja
łączna wg
kryterium:
cena
jednostkowa
brutto
przesyłki
poleconej
wysyłanej na
teren miasta
Częstochowy
– miejscowej
– do 500 g –
60%

Punktacja
łączna wg
kryterium:
cena
jednostkowa
brutto za
potwierdzeni
e odbioru
przesyłki
wysyłanej na
teren miasta
Częstochowy
– miejscowej
–30%

Punktacja
łączna wg
kryterium:
liczba
pracowników
zatrudnionyc
h na
podstawie
umowy
o pracę –
10%

Łączna
punktacja

(liczba pkt)

(liczba pkt)

(liczba pkt)

(liczba pkt)

180,00

90,00

30,00

300,00

Biuro Klienta
Biznesowego i
Instytucjonalnego
Rejon Sprzedaży
Sosnowiec
Sosnowiec

(-) Zbigniew Leszczyński
Z-ca Naczelnika Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych
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