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ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 

Warszawa, dnia 28 stycznia 2022 r.  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego związanych z 
pełnieniem funkcji koordynatora projektu w zakresie wykonywania obowiązków zastępstwa 
inwestycyjnego przy realizacji zadania mającego na celu modernizację amfiteatru położonego w 
Parku im. Gen. J. Sowińskiego w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 17.  

 
  

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),  
dalej PZP, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty następującego Wykonawcy:  
 
Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Żyliński ul. Marszałkowska 7/17 00-626 Warszawa 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY wraz z informacją na temat punktacji 
przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 
 

Nazwa (firma) i adres wykonawców, 
którzy złożyli oferty  
 

Punktacja 
uzyskana  
w kryterium cena 
oferty brutto:60%  
 

Punktacja 
uzyskana w 
kryterium 
doświadczenie: 
40% 

Łączna punktacja  
uzyskana w obu 
kryteriach:  
cena oferty brutto,  
okres gwarancji.  
 

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł 

Żyliński ul. Marszałkowska 7/17 

00-626 Warszawa 

 

60 40 100 

 
 
 
 



Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia:   
Na podstawie art. 239 ustawy Pzp, w wyniku oceny oferty, dokonanej w oparciu o przyjęte kryterium 
w SWZ:  

•  
cena ofertowa brutto: 60% (przyznanie punktacji po podstawieniu do wzoru: C=Cn/Co x 60, gdzie Cn - 

cena brutto oferty najtańszej, Co - cena brutto oferty ocenianej; maksymalna liczba punktów 60.  
• doświadczenie: 40%, przyznanie punktacji Ocenie będzie podlegać okres, liczony w miesiącach, 

pełnionych przez koordynatora projektu  usług  polegających na pełnieniu funkcji Inwestora 
Zastępczego nad realizacją remontu lub przebudowy budynku lub obiektu budowlanego z 
przeznaczeniem na potrzeby działalności kulturalnej wg poniższej punktacji: 

- pełnienie funkcji koordynatora projektu łącznie przez okres 12 miesięcy – 0 pkt. 
- pełnienie funkcji koordynatora projektu łącznie przez okres 12-20 miesięcy – 20 
pkt. 
- pełnienie funkcji koordynatora projektu łącznie przez okres 21-28 miesięcy – 30 
pkt. 
- pełnienie funkcji koordynatora projektu łącznie przez okres 29-36 miesięcy – 40 

 
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę zgodne z treścią SWZ oraz przedstawił 
ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny przyjętego w postępowaniu. Oferta 
uzyskała 100 punktów jak w pow. tabeli.  
 
 
Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,  
z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, po dostarczeniu aktualnych na dzień 
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w postaci:  
1. odpisu z właściwego rejestru,  
2. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;  
3. wykazu Wykaz zrealizowanych usług w załączniku nr 4 SWZ, złożonej do oferty, z 
załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;  
 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, tj. w 
postępowaniu o udzieleniu zamówienia złożono tylko jedną ofertę.  
 
W dniu 28.01.2022 r. niniejsze pismo wysłano emailem do Wykonawcy, który złożył ofertę oraz 
zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/ , www.wck-
wola.pl, BiP WCK; Biuletyn zamówień publicznych - 2022/BZP 00026437/01 

 

 



 

 
 
 


