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ZaWiaUomienie o wUorze oru
Dotyczy postqpowania

o

udzielenie zam6wienia publicznego w trybie pzetargu
nieograniczonego na: Kompleksowe sprlzetanie pomieszczefi w budynku t6dzkiego Domu
Kuftury o powierzchrni 6466,4 m 2 wraz ze sprzqtaniem terenu przyleglego do budynku
t6dzkiego Domu Kulturywtodzi o powierzchni 1830 m2.
Dziatajqc w trybie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.0t.20O4 r. Prawo zam6wieri
pubficznych (Dz.U. 2Ot7 r. poz. 1579 ) zwanej dalej ,,ustawq" Zamawiajqcy informuje, ie
dokonano wyboru najkozystniejszej oferty pzedstawionej pzez:

Przedsiqbiorstwo Uslug PorzEdkowych MAAG Krzysztof Buszko,
25-2L7 Kielce
ul. Hauke Bosaka 1,
Cena - 569 160,O0 zl.
czqstotliwoSf sprawdzania jako$ci uslugi przez koordynatora raz w tygodniu.
Uzasadniajqc dokonany wyb6r podajq, 2e w przedmiotowym postqpowaniu zlo2ono cztery
oferty (4 oferty), Ofrlfta wybranego Wykonawcy spetnia wymogi okreSlone w specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca otrzymat najwy2szq
ilo56 punkt6w na podstawie kryteri6w oceny ofert okre6lonych w specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia.

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

Liczba

pH.w

oraz adresWykonawqg

Przedsiqbiorstwo Uslug
Ponqdkowych MAAG
Krzysztof Busz ko, 25-2L7

w

Razem

pk.

kryteri,um: jako56

Kryterium cena

1

Liczba pkt.

ustugi

60

40

100

55,99

40

95,99

Kielce, ul. Hauke Bosaka 1
2

Zaklad Usfug Porzqdkowych
Gra2yna Dom aszewicz, 91-350

L6di,

ul. Jaspisowa 63

3

MEGA BTYSK GROUP Mariusz
Pawlalq 9G425

t6di, ul.

47,9O

rc

87,W

38,56

40

78,56

Piotrkowska 99
4

CLEANING COMPANY Piotr
Studniarek, 5l-167 Wrocfaw,
Af

eja Popzec zna

7 6/

L2-tG

Zamawiajqcy dzialajqc w trybie art. 94 ust. 1- pkt 2 ustawy zawrze umowq w sprawie udzielenia
przedmiotowego zam6wienia w terminie nie krdtszym nii 5 dni od dnia pnesfania
zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty.
Je2eli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana, uchyla siq od zawarcia umowy
w sprawie
zam6wienia publicznego Zamawiajqcy moie wybrai ofertq najkorzystniejszq spo6r6d pozostatych,
chyba, 2e zajdq przeslanki uniewa2nienia postepowania, o ktdrych mowa w art. 93 ust.
1 ustawy.
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