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INFORMACJA
O WYBORZtr NAJKORZYSTNIEJS ZEJ OFtrRTY

ORAZ o WYNIKACH POSTĘPOWANIA o IJDZIELE|{IE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Sprawa: Wykonywanie usług porzqdkowych w latach 2017-20]9 w siedzibie Urzędu w War'
szawie oraz w oddziale w Płocku.

Częśc 2: Wykonywanie wewnętrznych usług porządkowych w oddzia\eUrzędu w Płocku

Na podstawię art.92 ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. - Prawo zam wien publicznych

(Dz.IJ. z20t5 r.,poz.2164 zpoźn. zm.)IJrząd Statystyczny w Warszawie informuje o vvyni-

kach postępowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na wykonywanie wewnętrznychusług porządkowych w oddzialeUrzędu w Płocku.

1. Najkorzystniejsza oferta w części 2 postępowania:

Wykonawca: MANUFAKTURA CZYSTOSCI Magdalena Rogalska

Adres: ul. Armii Krajowej 68/8, 09-410 Płock,

Liczba punktow w kryterium ,,cena brutto": 2,91 p.,

Liczbapunkt w w kryterium ,,Koncepcja wykonania usługi sprzątania": I,62 p.,

Łącznaliczba punkt w: 4,53 p.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podl ega odrzuceniu. oferta

ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniej szą na podstawie bilansu kryteri w oceny
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ofert określonych w specyfikacji istotnych warunk w zamÓwienia, tj. otrzymała najwyŻszą

puŃtację.

2.Pozostale oferty Wykonawc w w części 2 postępowania, niepodlegające odrzuceniu:

Wykonawca: AWIMA SP. JAWNA B. WISNIEWSKI

Adres: ul. 3-go Maja 2B.122,05-410 J zef w,

Liczba punktow w kryterium ,,cena brutto": 0,60 p.,

Liczba punkt w w kryterium ,,Koncepcja wykonania usługi sprzątania'': 1,85 p.'

Łączna liczba punkt w : 2,4 5 p .

Wykonawca: IMPEL CLEANING Sp. z o.o.

Adres: ul. Slęzna 118, 53-111 Wrocław,

Ltczbapunktow w kryterium ,,cena brutto": 3,00 p.,

Liczbapunkt w w kryterium ,,Koncepcja wykonania usługi sprzątania'': 1 ,44 p.,

Łącznaiiczbapunktow : 4,44 p.

3. oferty odrzucone w części 2 postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnta29 styczntaŻ}}  r. -

Prawo zam wien publicznych (Dz. IJ. z 2015 r., poz. 2164 z poŻn. zm.) informuje, Że ofęrta

Wykonawcy Agnieszka Szustak, ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa została odrzucona na

podstawię z art.90 ust. 3 urstawy - Prawo zam więn publicznych

W dniu 2I czetwca2017 roku zwr cono się do firmy AGNUS Agnieszka SzustakzWarszawy

o wyjaŚnięnia i złoŻenie dowod w, dotyczących wyliczenia ceny usługi. Wykonawca w ozna-

czonym terminie nie udzielił wyjaśnien.

4. Wykonawcy wykluczeni z części 2 postępowania:

Działając na mocy art.92 ust.l p.2 ustawy Prawo zam więri publicznychZamalviający infor-

muje, Żew części 1 postępowania, Żadnego Wykonawcy nie wykluczono.

Umowa na częśc 2 postępowania, zostanie podpisan a _ zgodnle Z art.94 ust. 1 p.2 ustawy Prawo

zam wieri publicznych, tj. Zamawiajqcy ząwiera umowę w Sprawie zam wienia publtcznego

z zastrzeŻeniem art. ]83 w terminie nie lcrotszym niŻ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
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o wyborze najkorzystniejszej oferty.Wykonawca, kt rego oferta została vznana za najkorzyst-

niejszą, zostanie poinformowany o terminie podpisanla umowy telęfonicznle.

Proszę o ntezwłoczne potwierd zenię otrzymania niniej szej informacj i faksem

na nr +48 22 846 78 33 lub e - mailemi zamowieniauswaw@stat.gov.pl.

DYĘ EKro Rra
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