
 

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa 
tel. 22 58 30 700, 58 30 610, fax 22 58 30 589 
e-mail: kancelaria@bfg.pl, www.bfg.pl  

 Warszawa, dnia 14 marca 2021 r. 
numer postępowania DAZ/ZP/3/2021 
 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 

 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy 

ramowej, pn. „Zawarcie umowy ramowej na dokonywanie oszacowań na potrzeby procesu przymusowej 

restrukturyzacji – 2 części”, dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych złożonych przez Wykonawców: 

 

 w zakresie części nr 1 zamówienia 
 

1) Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,  

al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia wymagania Zamawiającego 

określone w SWZ. Oferta Wykonawcy otrzymała 68 punktów przyznanych w ramach kryteriów 

oceny ofert i zajęła pierwsze miejsce w rankingu ofert. Wykonawca wykazał spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

2) PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,  

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia wymagania Zamawiającego 

określone w SWZ. Oferta Wykonawcy otrzymała 62 punkty przyznane w ramach kryteriów oceny 

ofert i zajęła drugie miejsce w rankingu ofert. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 
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Zestawienie i punktacja wszystkich ofert złożonych w postępowaniu w zakresie części nr 1 zamówienia:  
 

Lp. Wykonawca 
Kryterium –  O1 

(max 35 pkt) 
Kryterium – O2 

(max 40 pkt) 
Kryterium – O3 

(max 25 pkt) 

Suma punktów 
O1+ O2+O3 (max 

100 pkt) 

1. 
PwC Advisory sp. z o. o. Sp.k.,  
ul. Polna 11,  
00-633 Warszawa 

17 pkt 20 pkt 25 pkt 62 pkt 

2. 
Deloitte Advisory sp. z o. o. Sp.k.,  
al. Jana Pawła II 22,   
00-133 Warszawa. 

35 pkt 20 pkt 13 pkt 68 pkt 

 

 w zakresie części nr 2 zamówienia 
 

1) Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,  

al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia wymagania Zamawiającego 

określone w SWZ. Oferta Wykonawcy otrzymała 68 punktów przyznanych w ramach kryteriów 

oceny ofert i zajęła pierwsze miejsce w rankingu ofert. Wykonawca wykazał spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

2) PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,  

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia wymagania Zamawiającego 

określone w SWZ. Oferta Wykonawcy otrzymała 62 punkty przyznane w ramach kryteriów oceny 

ofert i zajęła drugie miejsce w rankingu ofert. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

Zestawienie i punktacja wszystkich ofert złożonych w postępowaniu w zakresie części nr 2 zamówienia:  

Lp. Wykonawca 
Kryterium –  O1 

(max 35 pkt) 
Kryterium – O2 

(max 40 pkt) 
Kryterium – O3 

(max 25 pkt) 

Suma punktów 
O1+ O2+O3 (max 

100 pkt) 

1. 
PwC Advisory sp. z o. o. Sp.k.,  
ul. Polna 11,  
00-633 Warszawa 

17 pkt 20 pkt 25 pkt 62 pkt 

2. 
Deloitte Advisory sp. z o. o. Sp.k.,  
al. Jana Pawła II 22,   
00-133 Warszawa. 

35 pkt 20 pkt 13 pkt 68 pkt 
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