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INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ORAZ o WYNIKACH PoSTĘPOWANIA o IJDZIELE|{IE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIE O GRANICZONEGO
Sprawaz Wykonywanie usługporzqdkowychw latach 20]7-20]9w siedzibie Urzęduw Warszawie oraz w oddziale w Płocku.
Częśc1: Wykonywanie wewnętrznych i zewnętrznych usług porządkowych w siedzibie
Urzędu Statystycznego w Warszawie

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy

z

dnta

29 stycznia 2004 r. - Prawo zam wien publicznych

(Dz,IJ. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. Zm.) IJrząd Statystyczny w Warszawie informuje o wynikach postępowania o udzielenie zam wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonywanie wewnętrznych i zewnętrznych usług porządkowych w siedzibie Urzędu Sta_

tystycznego w Warszawie.

1.

Najkorzystniejsza oferta w części1 postępowania:

Wykonaw ca:

P rzeds i ęb

i

orstwo U słu g P orządkowych MAA G Krzy sztof B u s zko

Adres: ul. Hauke Bosak a I , 25-Ż1 7 Kielce,

Liczba

puŃt

w w kryterium ,,cena brutto'': 3,00 p.,

Liczbapunkt w w kryterium ,,Koncepcja wykonania usługi sprzątania": I,99
Łącznaliczba punkt w: 4,99 p.
http

:

II

w arszawa. stat. gov.

pl

p.,

WAW-FA .271 .3.2017
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
a oferta nie podl ega odrzuceniu. oferta
ww' Wykonawcy została Llznana za najkorzystniej
szą napodstawie bilansu kryteri w oceny
ofert określonych w specyfikacji istotnych
warunk w zamtvienia, tj. otrzymała najwyŻszą
puŃtację.

2' Pozostale oferfy Wykonawcrlw w części
l postępowania, niepodlegające odrzuceniu:
wykonawca: AWIMA sp. JAWNA B. wIsNIEWsKI
Adres: ul. 3-go Maja 2B|ZZ, 05_410

Liczba

puŃt

J

zefow,

w w kryterium ,,cena brutto',: 2,7O p.,

Liczbapunkt w w kryterium ,,Koncepcja wykonania
usługi sprzątania,,:
Łączna liczbapunkt

1,85 p.,

w : 4,5 5 p.

Wykonawca: AGNUS Agnieszka Szustak
Adres: ul. Białostocka 9, 03-741 Warsz awa,

Liczbapunkt w w kryterium ,,cena brutto,,:2,53

p.,

Liczbapunkt w w kryterium ,,Koncepcja wykonania
usługi sprzątania,,: !,05
Łączna liczbapunkt w:

p.,

3,5 8 p.

Wykonawca: SUPERLUX Mirosław Sokołowski
Adres: ul. 1 Sierpnia ZBll5, 02-134 Warszawa,

Liczba punkt w w kryterium ,,cena brutto,,:2,03
p.,

Liczbapunktow w kryterium ,,Koncepcja wykonania
usługi sprzątania,,: 1,33 p.,
Łączna liczba punktow

:3

,36 p.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe S.o.S.
BARWIT Barbara Jakub czak
Adres: ul. Klemensiewic za 5 A/32.

01 -3

1

g wars zawa,

Liczbapunktow w kryterium ,,cena brutto,,: 0,60 p.,

Liczbapunkt w w kryterium ,'Koncepcja wykonania
usługi sprzątania,,: l,46
Łączna liczbapunkt

w:

2,06 p.
Strona2/2

p.,

WAW-FA

.27 r.3.2017

Wykonawca: IMPEL CLEANING Sp. z o.o.
Adres: ul. Slęzna 118, 53-l11 Wrocław,

Liczba punkt w w kryterium ,,cena brutto":2,69 p.,
Liczba punkt w w kryterium ,,Koncepcj a wykon ania usługi sprzątania":

Łącznaltczba punkt

7

,44 p.,

w 4,I3 p.

3. oferty odrzucone w części1 postępowania:

Działając na mocy art.92 ust.

1

p.3 ustawy Prawo zam wiai publicznychZamavłiający infor-

muje, Że w części1 postępowania Żadnej oferty nie odrzucono.

4. Wykonawcy wyklucz eni z częŚci 1 postępowania:

Działając na mocy art.92 ust.1 p.2 ustawy Prawo zam wtui publicznychZamavłiający informuje, Że w części1 postępowania, Żadnego Wykonawcy nie wykluczono.

Umowa naczęśc1 postępowania, zostanie podpisana_zgodnleZart.94 ust. 1 p.2 ustawy Prawo

zam wieri publicznych, tj. Zamawiajqcy zawiera umowę w Sprąwie zam wienia publicznego
z zastrzezeniem art. ]83 w terminie nie krotszym niż 5 dni od dnia przesłanią zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawca'

kt rego oferta zostałauznanazanajkorzyst'

niejszą, zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy telefonicznie.

Proszę o niezwłocznę potwierd zenię otrzymania
na nr +48

22

846 78 33 lub e

- mail

niniej

szej

informacj

em: zamowieniauswaw@stat.gov.pl.
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