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UUYKONAWCY

Przetarg nieograniczony na usługi porządkowe w latach 2019-2021w siedzibie Urzędu w Warszawie oraz

w oddziale w Płocku.

ZAWIADOMI ENI E O WYBORZE NAJ KORZYSTN ! EJSZE' O FERTY

oRAz o WYNIKACH PosTĘPoWANlA o UDzlELENlE zAMÓWlENlA PUBLlczNEGo W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo zamówień pub[icznych (t.j. oz.u. 2018 r.

poz.1986,2215,z2019 r. poz. 53, 730), Urząd Statystyczny w Warszawie informuje o wynikach postępowania

o udzielenie zamówienia pub[icznego wtrybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w procedurze

opisanej w art.24aa ust.1 Pzp:

I. Część 1 - Wyhonywanie wewnętrznych usług porzqdhowych w oddziale Urzędu w Płochu w latach 2o19

- 2021

Najkorzystniejszą ofertę w części 1 postępowania złożyt Wykonawca:

- MI\NUFAKTURA czYsToścl tuagdatena Rogalska, u1. Armii Krajowej 68/8, o9-41o Płock,

Liczba punktów w kryterium ,,Koncepcja wykonania usług'':5,00.

Liczba punktóW w kryterium ,,Cena brutto oferty'': 5,00.

Ostateczna ocena oferty w punktach: 5,00.

Miejsce w rankingu oferL 1

Wykonawca spełnia warunki udziału W postępowaniu, a oferta nie podtega odrzuceniu. oferta

ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie bi[ansu kryteriów oceny ofert

okreś[onych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. otrzymała najwyższą punktację.
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Zamawiający zamierza podpisać umowę na część 1 postępowania niezwłocznie. Wykonawca, zostanie

poinformowany o terminie podpisania umowy tetefonicznie

ll. Część 2 - Wykonywanie wewnętrznych i zewnętrznych usług porządkowych w siedzibie Urzędu

Statystycznego w Warszawie w latach 2019 -2021

Najkorzystniejszą ofertę w części 2 postępowania złożył Wvkonawca:

-KONSORCJUM FIRM: Maag Sp. z o.o. - lider konsorcjum, ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce oraz

Przedsiębiorstwo Ustug Porządkowych MAAG KrzysŹ''of Buszko, ul. Hauke Bosaka 1,

25-217 Kietce

Liczba punktów w kryteriLlm ,,Koncepcja wykonania usług'': 5,00.

Liczba punktów w kryterium ,,Cena brutto oferty'': 5,00.

Ostateczna ocena oferty w punktach:5,00.

Miejsce w rankingu ofert: l

Wykonawca spełnia warunki udziału W postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. oferta

ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie bi[ansu kryteriów oceny ofert

okreśtonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. otrzymała najwyzszą punktację.

Pozostałe oferty Wykonawców w części 2 postępowania. niepodlegające odrzuceniu złozyli Wykonawcy:

1. KoNSoRcJUM FlRM: lmpet System Sp. z o.o. - tider konsorcjum, ut. Ślężna 118,

53-111 Wrocław oraz lmpet Facitity Services Spółka z o.o., ul. Śtężna 118, 53-111 Wrocław

Liczba punktów w kryterium ,,Koncepcja wykonania usług'':3,42.

Liczba punktów w kryterium ,,Cena brutto oferty'': 3,62.

Ostateczna ocena oferty w punktach:3,54.

Miejsce w rankingu ofert:2.

2. 2 P.U. S.O.S BARWIT Barbara Jakubczak, ut. Ktemensiewicza 5A I 32,01-318 Warszawa

Liczba punktów w kryterium ,,Koncepcja wykonania usług'':1,00.

Liczba punktów w kryterium ,,Cena brutto oferty'': 1,00 p.

Ostateczna ocena oferty w punktach:1,00.

Miejsce w rankingu ofert:3.

Wykonawcy wykluczeni z czgści 2 postępowania:

Działając na mocy art. 92 ust. 1 p. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w części 2 postępowania,

żadnego Wykonawcy nie wykluczono.

oferty odrzucone w części2 postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art.89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. - Prawo

zamówień pubticznych (oz. u. z2015 r., poz.2164z póżn. zm.) informuje, ze oferta Wykonawcy JUWEL
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Sp. z o.o., u1. Podotska 16A tok. 1,04-291Warszawa została odrzucona na podstawiezarI' 90 ust.3

ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie złożyłwrazz ofertą koncepcji wykonania

usług będących przedmiotem przetargu a oferta nie podlega uzupełnieniu o przedmiotowy

dokument.

Umowa na część 2 postępowania, zostanie podpisana - zgodnie z art.94 ust. 1 p' 2 ustawy Pzp,

tj.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zaslrzeŻeniem art.'l83

Wterminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

oferty. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie poinformowany

o terminie podpisania umowy telefonicznie.

Zgodnie z art. 1B0 ustawy Pzp, mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Termin wniesienia odwołania

do Prezesa Krajowej lzby odwoławczej oraz na przesłanie kopii odwołania do Zamawiającego upływa

po 5 dniach od przesłania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie zart.2 p.17 ustawy Pzp, prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji

faksem na nr +48 22 846 78 33 tub e - mailem: zamowieniauswaw@stat.gov.pt.
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