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INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

zamieszczone na stronie internetowej  

zgodnie z Rozdz. XVII pkt 3.1 Ogłoszenia o zamówieniu  

na usługi społeczne i inne szczególne usługi 

 

W zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi na świadczenie usług pocztowych  

w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania 

przesyłek oraz ewentualnych ich zwrotów na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie  

wraz z Oddziałami Zamiejscowymi WUP w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu, zgodnie  

z Rozdz. XVII pkt 3.1 Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy  

w Rzeszowie) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszcza na stronie internetowej 

informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę  

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru  

oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację. 

Zgodnie z Rozdz. XVII pkt 1 i 2 w związku z Rozdz. XV Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

wybrał ofertę Nr 1 Wykonawcy Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, 

ponieważ jest najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Ogłoszeniu  

o zamówieniu, tzn. uzyskała najwyższą ilość punktów – 100. Równocześnie oferta spełnia wszystkie 

wymogi Ogłoszenia o zamówieniu oraz nie podlega odrzuceniu. 
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Nazwy albo imiona i nazwiska,  

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy,  

jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców,  

którzy złożyli oferty 

Punktacja przyznana 

ofercie 

w kryterium cena 

Łączna punktacja 

1.  
Poczta Polska S.A.  

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa 
100 100 

 

Zamieszczenie na stronie internetowej powyższych informacji traktowane jest jako zawiadomienie 

Wykonawców w przedmiotowym zakresie. 

Rzeszów, 11 grudnia 2018 roku 
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