
 

 

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2021 r.  
 

Filharmonia Narodowa w Warszawie   
ul. Jasna 5 
00-950 Warszawa  
 
 
ZP/02/03/2021  
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  pn. „Wymiana 
drzwi zewnętrznych w elewacji północnej i zachodniej w budynku Filharmonii 
Narodowej w Warszawie” 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

 

Filharmonia Narodowa w Warszawie (zwana dalej „Zamawiającym”), zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 w zw. 
z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, 
zwanej dalej „Ustawą”), informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w 
trybie art. 275 pkt 1 Ustawy na wymianę drzwi zewnętrznych w elewacji północnej i zachodniej w 
budynku Filharmonii Narodowej w Warszawie, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.  
 
OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA 
OKNA-KOŁODZIEJCZYK” Janusz Kołodziejczyk, Os. Mastalerze 33F 34-451 Tylmanowa. 
 
UZASADNIENIE WYBORU 
Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie i w Specyfikacji warunków 
zamówienia. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. 
Wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. Cena oferty jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierzał pierwotnie przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Jednakże Zamawiający, działając zgodnie z art. 255 pkt 3 w zw. z art. 266 
Ustawy, zwiększył kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny 
najkorzystniejszej oferty. 
 
Ocena ofert w postępowaniu stanowi załącznik do niniejszego pisma.  
 
 

Wojciech Nowak 
Dyrektor 

 
 

http://www.filharmonia.4bip.pl/UserFiles/File/03062015/pytania.pdf#page=1
http://www.filharmonia.4bip.pl/UserFiles/File/03062015/pytania.pdf#page=1


 

 

Ocena ofert w postępowaniu:  
 

 
 
 

Wykonawca Cena oferty  

Ocena 
punktowa wg 

kryterium 
cena (60 pkt) 

Okres 
gwarancji 
jakości i 
rękojmi  

Ocena 
punktowa wg 

kryterium 
gwarancja i 

rękojmia (40 
pkt) 

Suma 
punktów 

Miejsce w 
rankingu ofert 

OKNA-KOŁODZIEJCZYK”  
Janusz Kołodziejczyk 
Os. Mastalerze 33F 
34-451 Tylmanowa 

270 595,40 zł 60 pkt 84 miesiące 40 pkt   100 pkt  1 

Przedsiębiorstwo Remontowo-
Budowlane „AGAD” Sp. z o. o. 

ul. Chrzanowskiego 23 B  
87-100 Toruń 

333 177,59 zł 
  

48,73 pkt  84 miesiące 40 pkt  88,73 pkt  2 
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