
 

 

      Warszawa, 22.04.2011r.

   

   
 

    

 
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na załadunek, transport i 

rozładunek śmigłowca bojowego MI-24 oraz załadunek, transport i rozładunek sprzętu 

ciężkiego (kod CPV: 60100000-9), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

Zamawiający wybrał w zakresie pakietu nr 1 ofertę firmy Przewóz towarów, roboty 

budowlane Suda Maciej  z siedzibą przy ul. Księcia Witolda 18a, 04-492 Warszawa. 
W zakresie pakietu nr 2 ofertę firmy Panas Transport Przemysław Panas z siedzibą przy 

ul. Rudka 67, 22-470 Zwierzyniec. 

 

W uzasadnieniu podnoszę, że oferta firmy Przewóz towarów, roboty budowlane 

Suda Maciej uzyskała największą ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą w 

rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (uPzp) w 

zakresie pakietu nr 1. 

Poniżej wskazuję nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli 

oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

 

L.p. Nazwa wykonawcy Adres siedziby Ilość punktów w 

kryterium „cena 

całkowita” 

Łączna ilość 

punktów 

1.   Przewóz towarów, 

roboty budowlane 

Suda Maciej 

ul. Księcia Witolda 

18a,  

04-492 Warszawa 

100 

 

100 

2.  Panas Transport 

Przemysław Panas  

ul. Rudka 67,  

22-470 Zwierzyniec 

54,69 54,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

W uzasadnieniu podnoszę, że oferta firmy Panas Transport Przemysław Panas 

uzyskała największą ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (uPzp) w zakresie pakietu 

nr 2. 

Poniżej wskazuję nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli 

oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

 

L.p. Nazwa wykonawcy Adres siedziby Ilość punktów w 

kryterium „cena 

całkowita” 

Łączna ilość 

punktów 

1.   Panas Transport 

Przemysław Panas 

ul. Rudka 67,  

22-470 Zwierzyniec 

100 

 

100 

  

W dniu 26 kwietnia 2011 r. Zamawiający zawrze w zakresie pakietu nr 1 umowę 

z firmą Przewóz towarów, roboty budowlane Suda Maciej  z siedzibą przy ul. Księcia 

Witolda 18a, 04-492 Warszawa na kwotę netto 7 000,00 zł, brutto 8610,00 zł.  

W dniu 26 kwietnia 2011 r. Zamawiający zawrze w zakresie pakietu nr 2 umowę  

z firmą Panas Transport Przemysław Panas z siedzibą przy ul. Rudka 67, 22-470 

Zwierzyniec na kwotę netto 36 400,00, brutto 44 772,00 zł. Umowy zostaną podpisane w 

siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie. 

 

 

 

 
 
 

 

 

      ………………………………………….. 

       Kierownik Zamawiającego 

 


