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TBS/3/2019
lNFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego: Towarzystwo Budownjctwa Społecznego w Józefowie Spółka z o.o.
kod, miejscowość, województwo, powiat: 05420 JÓzefów, mazowieckie, otwocki
ulica, nr domu, nr lokalu: Zielona 2

tel. 22 789-12-86, 789-2144
lnternet: ww\^r.tbsiozefow.Dl

e-mail: tbs@tbsiozefow.DI

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Wykonanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymanja czystości i porządku w budynkach
i na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Józefowie Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. -część 2
0głoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nr 623311-N-2019 z dnia 15.11,2019 r.

1. lNFORMACJA 0 \^/YBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.

1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp", zamawiający informuj.e, że jako najkorzystniejszą wybrano

ofertę:
Oferta Nr 8: Cacko Sławomir ul. Orzeszkowej 12, 05430 Celestynów
Cena oferty brutto: 4.000,00 zł
Łaczna suma ounktów: 100,00
Uzasadnienie wvboru:

Oferta nr s została wybrana zgodnie z opisem kryteriów i sposobem dokonania oceny ofert zawartym
w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu. Cena oferty najkorzystniej.szej

nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części.

Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie podpisana w terminie zgodnym z treścią art. 94
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.).

11. POZOSTAŁE ZŁOŻONE OFERTY

Oferta Nr 10: „CZYSTY l(ĄT" Marzenna Bzowska ul. Szarych Szeregów 9, 08-440 Pilawa

Cena oferty brutto: 7.650,00 zł
Łaczna suma Dunktów: 52,29

111. lNFORMACJA 0 ODRZUCENIU 0FERT

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych,

została odrzucona następująca oferta:
Oferta Nr 7: Juwel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Podolska 16A. lok.1, 04-291 Warszawa
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Uzasadnienie odrzucenia:

Wykonawca złożył jeden, łączny formularz ofertowy wraz z załącznikami, dla wszystkich siedmiu
części zamówienia, co uniemożliwiło ocenę poszczególnych j.ego części.

Maj.ąc na uwadze powyższe oferta Wykonawcy Juwel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
nie

odpowiada

treści

specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia

i

została

odrzucona

w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej. w art. 89 ust.1 pkt 2) Ustawy Pzp.
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Józefów, dnia 11.12.2019 r.
(podpis)
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