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INFORMACJA

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej PZP, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w

trybie przetargu nieograniczonego na usługi sprzątania nieruchomości Zamawiającego w podziale

na zadania: 

 Zadanie  nr  1  –  obejmuje  usługi  sprzątania  powierzchni  wewnętrznych  w  budynkach

Zamawiającego mieszczących się w  Oddziale Terenowym w Piotrkowie Trybunalskim

przy ul. Glinianej 17;

 Zadanie  nr  2  –  obejmuje  usługi  sprzątania  powierzchni  wewnętrznych  w  budynkach

Zamawiającego  mieszczących  się  w  Oddziale  Terenowym  w  Skierniewicach  ul.

Stanisława Kaczyńskiego 7 oraz terenu przed budynkiem,

Zamawiający zawiadamia o:

1) punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Zadanie 1:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium Razem

Cena

Procentowy
wskaźnik

PFRON za
miesiąc

wrzesień  2019
roku

Termin
płatności

1
Mega Błysk Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Piotrkowska 99
90-425 Łódź

36,39 pkt 13,59 pkt 10,00 pkt 59,98 pkt

2

Firma Usługowa
„TOP – CLEANER

Monika Otręba
ul. Szkolna 11

97-213 Smardzewice, Twarda

60,00 pkt 15,28 pkt 10,00 pkt 85,28 pkt

3
MUSI Sp. z o.o.
ul. Topolowa 45

97-300 Piotrków Trybunalski
44,95 pkt 30,00 pkt 10,00 pkt 84,95 pkt



4

LIMBIO
Damian Karliński

al. Armii Krajowej 35A/lok.6
97-300 Piotrków Trybunalski

oferta odrzucona

Zadanie 2:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium Razem

Cena

Procentowy
wskaźnik

PFRON za
miesiąc

wrzesień  2019
roku

Termin
płatności

1
Mega Błysk Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Piotrkowska 99
90-425 Łódź

38,44 pkt 26,67 pkt 10,00 pkt 75,11 pkt

2

Firma Usługowa
„TOP – CLEANER

Monika Otręba
ul. Szkolna 11

97-213 Smardzewice, Twarda

60,00 pkt 30,00 pkt 10,00 pkt 100 pkt

4

LIMBIO
Damian Karliński

al. Armii Krajowej 35A/lok.6
97-300 Piotrków Trybunalski

oferta odrzucona

2) wyborze najkorzystniejszej oferty:

 w Zadaniu 1-  usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach Zamawiającego

mieszczących się w  Oddziale Terenowym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej

17 - oferta nr 2: Firma Usługowa „TOP – CLEANER, Monika Otręba, ul. Szkolna 11, 97-

213 Smardzewice, Twarda.

Oferta  nr  2  jest  ofertą  spełniającą  wymagania  w  niniejszym  postępowaniu określone  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą,  

z najwyższą ilością punktów wyliczoną wg kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

 w  Zadaniu  2-   usługi  sprzątania  powierzchni  wewnętrznych  w  budynkach

Zamawiającego  mieszczących  się  w  Oddziale  Terenowym  w  Skierniewicach  ul.

Stanisława Kaczyńskiego 7 oraz terenu przed budynkiem- oferta nr 2:  Firma Usługowa

„TOP – CLEANER, Monika Otręba, ul. Szkolna 11, 97-213 Smardzewice, Twarda.



Oferta  nr  2  jest  ofertą  spełniającą  wymagania  w  niniejszym  postępowaniu określone  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, z

najwyższą ilością punktów wyliczoną wg kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni -  nie dotyczy

4)  wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty,  

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności 

Zamawiający  odrzucił  ofertę  nr  4  LIMBIO,  Damian  Karliński,  al.  Armii  Krajowej

35A/lok.6,  97-300  Piotrków  Trybunalski,  na  podstawie  art.  89  ust  1  pkt  2  PZP.  W  dniu

18.12.2019r. Wykonawca LIMBIO, Damian Karliński, złożył ofertę bez dwóch pierwszych stron

Formularza ofertowego, na których były do uzupełnienia oferowane ceny poszczególnych zadań,

jak również procentowy wskaźnik PFRON oraz termin płatności.

W związku  z  powyższym oferta  nr  4  Wykonawcy LIMBIO,  Damian  Karliński  została

odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 PZP.

5)  wykonawcach,  którzy  złożyli  oferty  niepodlegające  odrzuceniu,  ale  nie  zostali  zaproszeni  

do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, - nie dotyczy 

6) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy 

7) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy 

8) unieważnieniu postępowania – nie dotyczy 
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