Zakopane, dnia 18 grudnia 2015 r.

Wszyscy

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na świadczenie
usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie
użyteczności publicznej w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35.
Uprzejmie informuję ,że zamawiający w wyniku przeprowadzonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm - zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) postępowania 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 35 , za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę
złożoną przez :
F.U. „ HIGIENA SYSTEM”Małgorzata Wypychowska-Ignacok
Ul. Stolarczyka 8/10
34-500 Zakopane

Cena ryczałtowa brutto za całość usług

87 084 ,00 zł zł

Uzasadnienie wyboru;
Oferta spełnia wszystkie warunki zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaką zamawiający przeznaczył na
realizacje niniejszego zamówienia .
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty. Jeden wykonawca został
wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt4 ustawy
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.
L.p.
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F.U. „ HIGIENA SYSTEM”Małgorzata Wypychowska-Ignacok
Ul. Stolarczyka 8/10
34-500 Zakopane

Cena ryczałtowa brutto za całość
usług 87 084 ,00 zł zł
Krotność dodatkowego powleczenia
podłóg i posadzki – 1
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ELIT CLEAN

2.

Tomasz Rajski, Przemysław Piekarz S.C.

u. Kowaniec 52 a
34-400 Nowy Targ

Cena ryczałtowa brutto za całość
usług 258 300,00 zł zł
Krotność dodatkowego powleczenia
podłóg i posadzki – 5

Wykonawca
wykluczony z
postępowania
na podstawie
art.24 ust.2
pkt.4 ustawy
Pzp

Małgorzata Bachleda-Szeliga
p.o. Dyrektora
Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej

Zakopane, dn.18.12.2015 r.

Pouczenie
W niniejszym postępowaniu Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
(Odwołanie, Skarga do Sądu) tylko wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień
publicznych

