Gdańsk, dnia 28 sierpnia 2015 roku
KŻ/1083./2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej
195/197 oraz terenu przyległego” Sygn. Akt ZP/P/U/01/15
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na „Świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu
przyległego” Sygn. Akt ZP/P/U/01/15, wybrana została:
Część A – sprzątanie codzienne - Oferta nr 1 Wykonawca pod nazwą: HOMBRE SERVICE Sp. z o.o.,
ul. Chmielewskiego 5b, 81-721 Sopot, za cenę 137.644,50 zł

Numer
oferty

Nazwa oraz adres Wykonawcy

Liczba punktów [%] w
kryterium jakości
rozumianym jako
deklaracja zatrudnienia
Liczba punktów minimalnej wymaganej
[%] w
przez Zamawiającego Razem
kryterium cena liczby pracowników na
umowę o pracę,
przeznaczonych do
realizacji niniejszego
zamówienia

Oferta 1

HOMBRE SERVICE Sp. z o.o.
ul. Chmielewskiego 5b, 81-721 Sopot

90,00

10,00

100,00

Oferta 3

JANTAR 2 Sp. z o.o. w Słupsku
ul. Z. Augusta 71, 76-200 Słupsk

73,18

1,66

74,84

Oferta 4

Przedsiębiorstwo Usługowe Clean-Bud
Sp. J. Jarosław Romanowski,
Hanna Romanowska,
ul. Amona 76, 81-601 Gdynia

65,42

10,00

75,42

Uzasadnienie wyboru:

Przy wyborze oferty, Zamawiający kierował się dwoma kryteriami: ceną - 90% oraz kryterium jakości rozumianym
jako deklaracja zatrudnienia minimalnej wymaganej przez Zamawiającego liczby pracowników na umowę o pracę,
przeznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia - 10%. Powyższe firmy spełniły wszystkie wymagania opisane
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca pod nazwą: HOMBRE SERVICE Sp. z o.o., ul.
Chmielewskiego 5b, 81-721 Sopot uzyskał maksymalną ilość punktów w kryterium cena - 90 i maksymalną ilość
punktów w pozostałym kryterium - 10, uzyskując łącznie 100 punktów i oferując tym samym najkorzystniejszą
ofertę.

Część B – sprzątanie okresowe - Oferta nr 1 Wykonawca pod nazwą: HOMBRE SERVICE Sp. z o.o.,
ul. Chmielewskiego 5b, 81-721 Sopot, za cenę 36.634,32 zł

Numer
oferty

Nazwa oraz adres Wykonawcy

Liczba punktów [%] w
kryterium jakości
rozumianym jako
deklaracja zatrudnienia
Liczba punktów minimalnej wymaganej
[%] w
przez Zamawiającego Razem
kryterium cena liczby pracowników na
umowę o pracę,
przeznaczonych do
realizacji niniejszego
zamówienia

Oferta 1

HOMBRE SERVICE Sp. z o.o.
ul. Chmielewskiego 5b, 81-721 Sopot

90,00

10,00

100,00

Oferta 4

Przedsiębiorstwo Usługowe Clean-Bud
Sp. J. Jarosław Romanowski,
Hanna Romanowska,
ul. Amona 76, 81-601 Gdynia

76,80

10,00

86,80

Uzasadnienie wyboru:

Przy wyborze oferty, Zamawiający kierował się dwoma kryteriami: ceną - 90% oraz kryterium jakości rozumianym
jako deklaracja zatrudnienia minimalnej wymaganej przez Zamawiającego liczby pracowników na umowę o pracę,
przeznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia - 10%. Powyższe firmy spełniły wszystkie wymagania opisane
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca pod nazwą: HOMBRE SERVICE Sp. z o.o., ul.
Chmielewskiego 5b, 81-721 Sopot uzyskał maksymalną ilość punktów w kryterium cena - 90 i maksymalną ilość
punktów w pozostałym kryterium - 10, uzyskując łącznie 100 punktów i oferując tym samym najkorzystniejszą
ofertę.
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