
Zakopane, dnia 11 grudnia 2014 r.

W S Z Y S C Y

DOTYCZY: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług utrzymania porządku 
i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej w 
Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a,

Uprzejmie informuję, że zamawiający na podstawie art. 94 ust 3. ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907)  w 
przeprowadzonym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych  na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz 
usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej w Zakopanem przy ul. 
Kasprusie 35a,  za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez wykonawcę:

F.U. „ HIGIENA SYSTEM”-
Małgorzata Wypychowska-Ignacok
34-500 Zakopane, Stolarczyka 8/10

   Cena oferty: 
   Cena ryczałtowa netto za całość usług 106 800 zł
   Podatek VAT 23%: 24 564 zł
   Cena ryczałtowa  brutto za całość usług: 131 364 zł

u z a s a d n i e n i e

Oferta wykonawcy spełnia wszystkie warunki zamawiającego opisane w SIWZ. Cena oferty 
mieści się w kwocie jaką zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone 3 oferty. Żaden wykonawca nie został 
wykluczony z postępowania, jedna oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6  
ustawy ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

L
P

WYKONAWCA 
I CENA BRUTTO OFERTY

ceny 
ryczałtowa 
brutto 90%

ilości 
dodatkowego 
nabłyszczania 
podłóg 10%

Suma punktów

1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
FILPEX, 
ul. Olszewskiego 7, 
25-663 Kielce
    
Cena ryczałtowa  brutto za całość usług: 
269 820 zł

OFERTA 
PODLEGA  

ODRZUCENIU 
NA PODSTAWIE 
ART. 89 UST. 1 
PKT 6 USTAWY

0 0



2 STEAM POWER S.C. 
T. Rajski, P. Piekarz, 
ul. Kowaniec 52 a
34-400 Nowy Targ
    
Cena ryczałtowa  brutto za całość usług: 
265 000 zł

44,62 1 45,62

3 F.U. Higiena System, Małgorzata 
Wypychowska-Ignacok 
ul. Stolarczyka 8/10 
34-500 Zakopane
 
 Cena ryczałtowa  brutto za całość 
usług: 131 364 zł

90 10 100

Pouczenie

W niniejszym postępowaniu Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do 
sądu) tylko wobec czynności:

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI Prawa zamówień publicznych.

......................................................
Podpis dyrektora


