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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Centrum ATTIS
informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o
sygnaturze nr FZP/Zp-22/U/35/12 pn. ”Wykonanie kompleksowego utrzymania czystości”
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium jakim kierował
się Zamawiający przy wyborze oferty była cena brutto za realizację zamówienia.
Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą utworzył listę rankingową od
najtańszej złożonej oferty nie podlegającej odrzuceniu do najdroższej złożonej oferty nie
podlegającej odrzuceniu. Wygrywa najtańsza oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert
Numer
oferty
3

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Firma
Usługowa
ARISTON
SERVICE ul.Pawińskiego 5
02-106 Warszawa

Konsorcjum Firm:
(lider konsorcjum)
DGP Clean Partner Sp. z o.o.
Ul. Najświętszej Marii Panny 5 e
59-220 Legnica
(partner konsorcjum)
Przeds.Usług. GOS-ZEC Sp. z o.o.
Ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań
(partner konsorcjum)
DGP Dozorbud Grupa Polska
Sp. z o.o.
ul. Najświętszej Marii Panny 5e
59-220 Legnica

cena brutto

2 268 769,32

kolejność ofert wg
ceny
I w kolejności
Oferta wybrana

II w kolejności

2 910 727,80

1

Konsorcjum Firm:
Spółdzielnia Inwalidów Naprzód
31-215 Kraków, ul. Żabiniec 46
Oddział Łódź , 91-204 Łódź
ul.Traktorowa 126
(lider konsorcjum)
IZAN + Sp. z o.o.
Przybosia 3,
91-170 Łódź

2 993 358,60

III w kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
ustalono, iż złożona oferta nr 3 firmy ARISTON-SERVICE odpowiadała wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie pzp oraz w SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
Za realizację przedmiotowego zamówienia firma zaproponowała cenę, nie przekraczającą
kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.
Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, żadna oferta nie
została odrzucona.
Przewidywany termin zawarcia umowy 27.12.2012r. (art. 94 ust. 1 pkt 2).
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