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OlFerta najk<
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szczecin, // k*ietnia 20i.9 r.
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Wykonawcy

stqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczoneg6
;zenie uslug w zakresie sprzqtania i utrzymania czysto5ci budynk6w oraz teren6w
riekt6w Oddzialu ZUS w Szczecinie i podlegtych terenowych jednostek organizacyjnych"

I N FORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTN I EJSZEJ OFERTY

e art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz, U

'2. 1985 ze zm.l, zwanE dalej ,,ustawEPzp", informujemy, 2e w przedmiotowym postQp,gyysnig
zam6wienia najkorzystniejsza oferta nr 3 zostata zlo2ona przez konsorcjum: Clar System S.A.
Sp. z o.o., Solcom-Bayard Sp. z o.o.

rzystnierjsza zostata wybrana zgodnie z art, 91 ust 1 ustawy pzp, na podstawie
,,cena <lferty - waga tooyo". oferta jest zgodna z ustawa pzp oraz specyfikaciq
am6wienia oraz uzyskafa najwyiszq liczbq punkt6w w kryterium - L00 pkt.

nych of,ert wraz z nazwami, adresami wykonawc6w , klorzy zlo2yli oferty , wraz z
kryterium.

kry'terium
lstotnych

punktacjq

OFERW Cena oferty
brutto

Punkty (krytrerir.rm

cena oferty -LOO%I

Oferta nr
Lider Kon

cr.o. - ul. ,

- zfo2ona pruez - Konsorcjum: Jantar Sp. z o.o. -
rcjum, partnerzy: Jantar 2 Sp. z o.o., Sekret Sp. z
gmunta Augusta 71,76-200 Slupsk.

5 550 085,24 62,17

Oferta nr 2
c,.o., lmpel
VVroclaw

- zto2onra przez - Konsorcjum; lmpel System Sp.z
Facility Services Sp.z o.o. -ul. Slq2na 1j.9, 53-111 3871224,48 89,30

Oferta nr 3
konsorcjun
o.o.- ul. Jar

- zloZona przez - Konsorcjum: Clar System S.A. - lider
, partnerzy: Clar Serwis Sp. z o.o,, Solcom-Bayard Sp, z

ickiegJo 20 b, 60-542 Poznaf
3 456 874,32 100,00

Ofefta nr 4
o .o. - Lider
Legnica, par

775/2,81-8
14,59-220
Katowice

- zlo2ona przez - Konsorcjum: DGp Clean partner Sp. z
Konsor{um - ul. Naj6wiqtszej Marii panny 5e, Sg-220
tnerzy: DGP Provider Sp. z o .o. - Aleja Niepodleglodci
)5 Sopot, 7 MG Sp. z o. o. - NajSwiqtszej Marii panny

-egnica, SEBAN Sp. z o. o.- ul. Jesionowa 9A, 40-159

4 332757,28
(po poprawie

oczywistych
omytek

rachunkowych)

79,78

Zgrrdnie z a

w terminie

l. Juliana Fal 5U

94 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiajqcy zawiera umowQ w sprawie zam6wienia publiczn1
kr6tszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oi.erty
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