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Warszawa, dnia 20.12.2022r. 

Nr Sprawy: DKiA.26.2.6.2022.MBS 

         - Wykonawcy - 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na „Część II Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz zmarłych, 

którym Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy jest zobowiązany 

zapewnić pochówek.”  

Oznaczenie sprawy: DKiA.26.2.6.2022.MBS  

Ogłoszenie o zamówieniu nr: 2022/BZP 00468812 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ebc2d28-70ba-11ed-abdb-a69c1593877c 

ID - miniportal: 3382a7c3-7364-4c54-a13b-135c16e77aa5 

 Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający 

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 (jedyna oferta złożona w postępowaniu) 

przez: Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Nakielska 3 z 

siedzibą w Warszawie (01-106) Warszawa, z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia w 

wysokości 106 224,48 zł brutto. 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, 

na podstawie kryterium oceny ofert określonym w SWZ. Oferta ww. Wykonawcy spełnia 

wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę 100 

punktów na podstawie jedynego kryterium oceny ofert – „Ceny”. 

Zamawiający jest zobowiązany do realizacji pogrzebów zgodnie z Uchwałą  Nr 

LX/1840/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie 

zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów, realizowanych przez m. st. 

Warszawę (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 143, poz. 4339), o czym Wykonawcy byli poinformowani w 

ust. 1 Rozdziału IV SWZ.  
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Z uwagi na konieczność realizowania usługi na rzecz osób zmarłych przez Zamawiającego 

oraz fakt, iż najwyżej oceniona oferta przewyższa kwotę Zamawiającego zabezpieczoną na 

realizację zamówienia, Główny Księgowy zabezpieczył środki finansowe na realizację 

zamówienia w zwiększonej kwocie do wartości oferty. 

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana zgodnie z dyspozycją art. 308 ust. 3 

pkt 1 lit. a ustawy Pzp. 

Powyższa informacja, zgodnie z dyspozycją art. 253 ust. 2 ustawy Pzp, zostaje 

udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Dziękuję za udział w postępowaniu. 

        Z poważaniem 
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