
 

 

Warszawa, 2022-02-11 

 

Postępowanie nr PP-US-3/2021 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pod nazwą: „Obsługa 

prawna zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali 

koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii” (część A)” 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

I. Zamawiający - Sinfonia Varsovia z siedzibą pod adresem: 03-849 Warszawa, ul. Grochowska 272 

(zwany dalej „Zamawiającym”), działając na podstawie art. 253 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11-

09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „PZP”), zawiadamia, iż w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pod nazwą: „Obsługa prawna zadania 

inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. 

Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii” (część A)” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty 

złożonej przez wykonawcę KKLW Wierzbicki i Wspólnicy spółka komandytowa, 00-105 Warszawa, ul. 

Twarda 2. 

 

II. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty: 

 

1. Oferta wykonawcy: KKLW Wierzbicki i Wspólnicy spółka komandytowa, 00-105 Warszawa, 

ul. Twarda 2, która w wyniku oceny ofert uzyskała łącznie 96 pkt, w tym: 

1) w kryterium cena - 50 pkt; 

2) w kryterium doświadczenie osób w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych - 30 pkt; 

3) w kryterium doświadczenie osób w reprezentacji w sporach - 16 pkt. 

 

2. Oferta wykonawcy: Tomasz Siedlecki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria 

Prawna Tomasz Siedlecki Radca Prawny, ul. Jagiellońska 27 lok. 13, która w wyniku oceny ofert 

uzyskała łącznie 73,37 pkt, w tym: 

1) w kryterium cena - 23,37 pkt; 

2) w kryterium doświadczenie osób w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych - 30 pkt; 

3) w kryterium doświadczenie osób w reprezentacji w sporach - 20 pkt. 

 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art.  239 ust. 1 PZP zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Zgodnie z rozdziałem XX ust. 1 Specyfikacji 

Warunków Zamówienia zamawiający ocenił złożone przez wykonawców oferty pod względem 

spełniania warunków formalnych. Ponadto zgodnie z rozdziałem XX ust. 2 Specyfikacji Warunków 

Zamówienia zamawiający ocenił złożone przez wykonawców oferty według następujących kryteriów 

oceny ofert: 

1) kryterium cena (C) - waga kryterium 50%; 

2) kryterium doświadczenie osób w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych (D) - waga 

kryterium 30%; 



 

 

3) kryterium doświadczenie osób w reprezentacji w sporach (R) - waga kryterium 20%. 

 

W wyniku dokonanej oceny ofert za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy KKLW 

Wierzbicki i Wspólnicy spółka komandytowa, która uzyskała łącznie 96 pkt. (suma punktów w 

poszczególnych kryteriach). Oferta złożona przez wykonawcę w osobie Tomasza Siedleckiego, 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawna Tomasz Siedlecki Radca 

Prawny, uzyskała łącznie 73,37 pkt. (suma punktów w poszczególnych kryteriach). 

 

Z uwagi na to, iż oferta wykonawcy KKLW Wierzbicki i Wspólnicy spółka komandytowa jest zgodna z 

treścią SWZ i nie podlega odrzuceniu, wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie 

polega wykluczeniu, a nadto złożona przez niego oferta uzyskała w wyniku dokonanej oceny ofert 

najwyższą liczbę punktów, Zamawiający dokonał wyboru - jako najkorzystniejszej - oferty złożonej 

przez wykonawcę KKLW Wierzbicki i Wspólnicy spółka komandytowa, 00-105 Warszawa, ul. Twarda 2. 
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