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RCL.BA.27 10-2/2018

Wykonawcy
biorący udzial w postępowaniu
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

Dotyczy:

nieograniczonego na „Świadczenie usiug utrzymania czystości w siedzibie
Rządowego Centrum Legislacji”

znak sprawy RCL-27-100/2018

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Legislacji
1)

—

Prawo zamówień

zwaną dalej „ustawą”, Rządowe Centrum

zwane dalej „Zarnawiającym” przekazuję informację o wynikach postępowania:

w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer
oferty

Dane Wykonawcy

1

Przedsiębiorstwo Usługowe
S.O.S BARWIT
Barbara Jakubezak
ul. Klemensiewicza 5A lok. 32
01-3 18 Warszawa

2)

—

—

Cena oferty
brutto

Dostarczone próbki środków utrzymania czystości
i artykułów czystości

-

69.003,00

-

-

-

próbki
próbki
próbki
próbki

papieru toaletowego (2 rolki);
ręczników papierowych (2 opakowania);
odświeżacza powietrza w aerozolu (2 opakowania);
płynu do mycia naczyń (2 opakowania)

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie została zastosowana
procedura wynikająca z art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwrócona).

1

3)

Oferty sklasyfikowano następująco (wg ustalonych kryteriów oceny ofert: cena oferty
60%, jakoś oferowanych środków czystości

—

40%):
Kryterium nr 2

Kr3”terium nr 1

Wykonawca

—

Jakoś oferowanych

Cena oferty brutto
do 60 pkt

środków czystości
do 40 pkt

-

Liczba ogólna

-

Przedsiębiorstwo Usiugowe

S.O.S BARWIT
Barbara Jakubczak

60,00

40,00

100

ul. Klemensiewicza 5A lok. 32
Ol-318 Warszawa

4)

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowe S.O.S. BARWIT Barbara

Jakubczak, ul. Klemensiewicza 5A lok. 32, 01-3 18 Warszawa.
Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ oraz uzyskała największą liczbę punktów
na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert tj.

—

100 pkt.

Proponowana w ofercie cena nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5)

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, umowa
w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
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