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Firma wg rozdzielnika 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na: Sprzątanie budynku I LO w Oleśnicy 

I LO im Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej 

„ustawa”) zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na w/w postępowanie 

przetargowe, w szczególności o: złożonych ofertach, ofertach odrzuconych, wyborze 

najkorzystniejszej oferty, planowanym terminie zawarcia umowy. 

 

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu (w kolejności złożenia), cena ofertowa oraz 

przyznana punktacja w kryteriach oceny ofert - cena ofertowa (60%); termin płatności (20%), 

deklarowana liczba osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na umowę o pracę (w 

przeliczeniu na pełne etaty) przez cały okres zamówienia etaty (20%): 

Oferta Nr 1: Usługi Hydrotechniczno-Budowlane „HYDROBUD” Sp. z o.o. Ul. 11 Listopada 

24c 62-510 Konin; cena: 21 200,00 PLN/m-c, 572 400,00 (27 m-cy) 2) – 41,30 pkt.; termin 

płatności: 30 dni – 20 pkt.,  deklarowana liczba osób zatrudnionych przy realizacji, przez cały 

okres jej trwania (w przeliczeniu na pełne etaty) – 6 – 20 pkt., łącznie 81,30 pkt. 

 Oferta nr 2: Usługi Techniczno-Melioracyjne HYDROTECH Sp. z o.o. ul. Powstańców 

Styczniowych 2/103, 62-510 Konin; cena: 19 200,00 PLN/m-c, 518 400,00 (27 m-cy) – 45,70 

pkt.; termin płatności: 30 dni – 20 pkt.;  deklarowana liczba osób zatrudnionych przy realizacji, 

przez cały okres jej trwania (w przeliczeniu na pełne etaty) – 6 – 20 pkt., łącznie 85,70 pkt.  

Oferta nr 3: Security&Cleaning System Spółka z o.o. Ul. Racławicka 15/19 53-149 Wrocław; 

cena: 17 207,79 PLN/m-c, 464 610,33 (27 m-cy) – 50,99 pkt.; termin płatności: 30 dni – 20 

pkt., deklarowana liczba osób zatrudnionych przy realizacji, przez cały okres jej trwania (w 

przeliczeniu na pełne etaty – 3,5 etatu (5 osób) – 11,66 pkt.; łącznie: 82,65 pkt.  

Oferta nr 4: AS PUCUŚ Ul. Fiołkowa 13/5 53-239 Wrocław; cena: 24 600 PLN/m-c, 664 

200,00 (27 m-cy) – 35,67 pkt.; termin płatności: 14 dni – 9,03 pkt.; deklarowana liczba osób 

zatrudnionych przy realizacji, przez cały okres jej trwania (w przeliczeniu na pełne etaty) – 5 – 

16,66 pkt.; łącznie: 61,36 pkt. 

Oferta nr 5: ABC-Service Sp. J. R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Zakład Pracy Chronionej 

Ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław; cena: 14 624,70 PLN/m-c, 394 866,90 (27 m-cy) – 60 

pkt.; termin płatności: 30 dni – 20 pkt., deklarowana liczba osób zatrudnionych przy realizacji, 

przez cały okres jej trwania (w przeliczeniu na pełne etaty) – 3,5 etatu (5 osób) – 11,66 pkt.; 

łącznie 91,66 pkt. 

2. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego Wykonawcy z postępowania 

3. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę: nr 5: firmy ABC-Service Sp. J. R. 

Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Zakład Pracy Chronionej Ul. Bolesławiecka 15, 53-614 

Wrocław; cena: 14 624,70 PLN/m-c, 394 866,90 (27 m-cy) 



Uzasadnienie wyboru: 

W/w oferta, oferta złożona w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu, jest ofertą 

najkorzystniejszą – z najwyższą liczbą punktów w kryteriach oceny ofert. 

4. Umowa może zostać zawarta od dnia 06.05.2020 r., zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w dniu 06.05.2020 r. Wykonawca, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do skontaktowania się z 

Zamawiającym, celem ustalenia szczegółów zawarcia umowy. 

 

          /-/ 
       Dyrektor – Marzena Helińska 

 

 

  
Otrzymują: 

 

1) Wykonawcy wg rozdzielnika 
2) Tablica ogłoszeń,  strona internetowa 

3) a/a 

 


