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Wszyscy Wykonawcy 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

dotyczy postępowania: ,,Obsługa konserwatorska obiektów Inspektoratów ZUS w Choszcznie, Gryficach, 

Gryfinie, Pyrzycach, Świnoujściu oraz w Oddziale ZUS w Szczecinie, w podziale na 3 części: część 1 - obiekty 

w Szczecinie i Gryfinie, część 2 - obiekty w Gryficach i Świnoujściu, część 3 - obiekty w Choszcznie i 

Pyrzycach”. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że po zbadaniu i ocenie ofert dokonuje wyboru oferty 
najkorzystniejszej: 

• dla części 1 i 2 postępowania - oferty nr 2, złożonej przez Konsorcjum: Coren  Aneta Komajda - 
lider konsorcjum, ul. Unruga 70H/3, 81-181 Gdynia oraz Lireco eco Magda Komajda - partner 
konsorcjum, Pełnomocnik, ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia 

• dla części 3 postępowania - oferty nr 1, złożonej przez Ekostar sp. z o. o. sp. k., ul. Gen. J. Bema 5, 
73-110 Stargard 

część 1 - obiekty w Szczecinie i Gryfinie oraz część 2 - obiekty w Gryficach i Świnoujściu 
W przedmiotowym postępowaniu w ramach części 1 i 2 zamówienia złożono po jednej ofercie częściowej. 
Oferty częściowe złożył jeden wykonawca, tj.  Konsorcjum: Coren Aneta Komajda - lider konsorcjum,                        
ul. Unruga 70H/3, 81-181 Gdynia oraz Lireco eco Magda Komajda - partner konsorcjum, Pełnomocnik,                     
ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia. Zamawiający w postępowaniu zastosował art. 24aa ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w pierwszej kolejności dokonując oceny ofert częściowych pod kątem przesłanek odrzucenia 
oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. Następnie zamawiający 
dokonał oceny podmiotowej wykonawcy, tj. zbadał jednolity dokument zamówienia (JEDZ), a potem zbadał 
żądane w SIWZ dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

Oferta nr 2 spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w przetargu, otrzymała najwyższą ocenę - po 100 pkt. w części 1 i 2 postępowania 
oraz nie przekracza kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, dla każdej z części:                                        

Informacja o wykonawcy, który złożył oferty, wraz z punktacją 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Wartość oferty                    
zł brutto  

Punktacja pkt 

K1 K2 K3 Razem 

2 

Konsorcjum: Coren Aneta Komajda - 
lider konsorcjum,  
ul. Unruga 70H/3, 81-181 Gdynia oraz  
Lireco eco Magda Komajda - partner 
konsorcjum, Pełnomocnik,                     
ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia 

cz. 1 - obiekty w 
Szczecinie i Gryfinie 

355 922,80 
60 20 20 100 

cz. 2 - obiekty w 
Gryficach i Świnoujściu 

368 373,00 
60 20 20 100 
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część 3 - obiekty w Choszcznie i Pyrzycach 
 
W przedmiotowym postępowaniu w ramach części 3 zamówienia złożono dwie oferty częściowe, tj.:  

• oferta nr 1 złożona przez Ekostar sp. z o. o. sp. k., ul. Gen. J. Bema 5, 73-110 Stargard 

• oferta nr 2 złożona przez Konsorcjum: Coren Aneta Komajda - lider konsorcjum, ul. Unruga 70H/3,               
81-181 Gdynia oraz Lireco eco Magda Komajda - partner konsorcjum, Pełnomocnik, ul. Grochowa 10,             
81-017 Gdynia.  

Zamawiający w postępowaniu zastosował art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, w pierwszej 
kolejności dokonując oceny ofert częściowych pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy 
Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. Następnie zamawiający dokonał oceny podmiotowej 
wykonawcy z ofertą najkorzystniejszą, tj. zbadał jednolity dokument zamówienia (JEDZ), a potem zbadał 
żądane w SIWZ dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

Oferta nr 1 spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w przetargu, otrzymała najwyższą ocenę - 100 pkt. w części 3 postępowania oraz nie 
przekracza kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, dla części 3 - 211 298,73 zł brutto.  

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, wraz z punktacją 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Wartość oferty            
zł brutto  

Punktacja pkt 

K1 K2 K3 Razem 

1 
Ekostar sp. z o. o. sp. k., ul. Gen. J. Bema 5, 
73-110 Stargard 
 

cz. 3 - obiekty w 
Choszcznie i Pyrzycach 

211 292,16 
60 20 20 100 

2 

Konsorcjum: Coren Aneta Komajda - lider 
konsorcjum,  
ul. Unruga 70H/3, 81-181 Gdynia oraz  
Lireco eco Magda Komajda - partner 
konsorcjum, Pełnomocnik,                    
ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia 

cz. 3 - obiekty w 
Choszcznie i Pyrzycach 

212 101,50 
59,77 20 20 99,77 

 
Umowa, z wybranym wykonawcą, dla części 3 zamówienia może zostać podpisana, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 
1) ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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