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Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

             

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Dostawa urządzeń 

wielofunkcyjnych”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, za najkorzystniejszą została 

uznana oferta złożona przez Wykonawcę: MDP Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul.  Migdałowa 4, 02-796 

Warszawa, z ceną brutto 194.832,00 zł złotych oraz terminem realizacji zamówienia wynoszącym 7 dni.  

 

Uzasadnienie 

 

Przepis art. 2 pkt 5 ustawy definiuje ofertę najkorzystniejszą jako ofertę, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 

publicznego albo z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt. 

 W niniejszym postępowaniu kryteriami oceny ofert były: cena (waga 60%) i termin realizacji 

przedmiotu zamówienia (waga 40%). 

 Wykonawca: MDP Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul.  Migdałowa 4, 02-796 Warszawa złożył ofertę ważną 

i uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów – 100. 

  

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit a) ustawy może zawrzeć umowę w 

sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 7.11.2018 r. 
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Zestawienie złożonych ofert, wraz z przyznaną ilością punktów: 

 

Wykonawca Kryterium:  

„Cena” 

Kryterium: 

„Długość realizacji 

dostawy” 

SUMA uzyskanych 

punktów 

MDP Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul.  

Migdałowa 4, 02-796 Warszawa 
194.832,00 zł 

Przyznana ilość 

punktów: 60 

7 dni 

Przyznana ilość punktów: 

40 

100 
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