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ZAMAWIAJ4CY:
Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej w Opolu /w skrocie ,,ROPS'V
ul. Gtogowska 25C, 45-315 Opole
tel. 77 4415250, fax. 77 4415259
e-mail: rops@rops-opole.pl
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje, ze w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na swiadczenie uslug pocztowych na rzecz Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej w Opolu w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doreczania przesylek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotow
w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z uslug^ odbioru przesylek z siedziby zamawiajqcego zostala
wybrana oferta najkorzystniejsza:
numer oferty
nazwa (firma)
adres

1
Poczta Polska S.A., Rejon Sprzedazy Opole
ul. Krakowska 46, 45-076 Opole
Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta otrzymala, najwieksz^ ilosc punktow w kryteriach zapisanych w SIWZ, tj. cena - 70%
(7 punktow), mozliwosc sledzenia przez internet rejestrowanych przesylek w obrocie krajowym
i zagranicznym - 10% (1 punkt), procent osob zatrudnionych na podstawie umowy o prac? - 20%
(2 punkty).

Nr
oferty

Firma (nazwa)
i siedziba wykonawcy,
ktorego oferty wybrano

Kryterium cena
- 70%

Kryterium mozliwosc
Kryterium spoleczne
sledzenia przez
- procent osob
internet rejestroL^czna
zatrudnionych na
wanych przesylek
punktacja
podstawie umowy
w obrocie krajowym
o prac? - 20%
i zagranicznym - 1 0%

1

Poczta Polska S.A.
Rejon Sprzedazy Opole
ul. Krakowska 46
45-076 Opole

191 930,90zlxlOpkt/
/ 203 309,45 zl x 70 %
= 6,61 pkt

0,7 pkt + 0,3 pkt =
Ipkt

98,76 %x 10 pkt
/ 98,76 % x 20 %
= 2 pkt

9,61 pkt

2

Polska Grupa Pocztowa
191 930,90 zlx 10 pkt/
S.A.
ul. Stanislawa Augusta 75 / 191 930,90 zl x 70 %
= 7 pkt
lok. 45-47
03-846 Warszawa

0,7 pkt + 0,3 pkt =
Ipkt

57 %x 10 pkt/
98,76 % x 20 % =
1,15 pkt

9, 15 pkt

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy PZP Zamawiajqcy umieszcza ww. informacje.na wlasnej stronie internetowej
www.rops-opole.pl oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.

