Gdańsk, 2016.07.13

L.dz. …………………S/2016
Do wykonawców (według załącznika adresowego) i zainteresowanych
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego ZP/PN/3/2016
Usługa sprzątania
Zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst
jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej uPzp Zamawiający tj. Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 informuje, że w
postępowaniu o zamówienie publiczne ZP/PN/3/2016 Usługa sprzątania, przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie oraz najdłuższym terminie płatności złożyła firma
PU Clean-Bud Sp. J. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska, 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10 – cena
699.838,02 PLN PLN, termin płatności – 30 dni. W postępowaniu złożono dwie oferty.
Uzasadnienie wyboru
Oferta firmy PU Clean-Bud Sp. J. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska z siedzibą w Gdyni
spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto w/w
firma złożyła ofertę o najniższej cenie w wysokości 699.838,02 PLN oraz najdłuższym terminie płatności
wynoszącym 30 dni, uzyskując w ocenie największą liczbę punktów tj. 100,00 pkt. Oferty uzyskały następujące
oceny:
1. PU Clean-Bud Sp. J. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska, 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10 – cena
699.838,02 PLN – 95 pkt, termin płatności 30 dni – 5 pkt, łącznie 100 pkt;
2. DGP Clean Sp. z o.o. (lider konsorcjum), 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5e, DGP

Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. (adres identyczny jak lidera konsorcjum), Przedsiębiorstwo
Usługowe GOS-ZEC Sp. z o.o., 61-016 Poznań ul. Gdyńska 54 – cena 822.034,63 PLN – 80,88 pkt,
termin płatności 30 dni – 5 pkt, łącznie 85,88 pkt.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 587.780,00 PLN i podjął dezycję o
zwiększeniu tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. W
postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.
Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania z o udzielenie zamówienia z
uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Po upływie terminu składania ofert wpłynęła oferta firmy Impel Cleaning Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul.
Slężna 118.
Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.wbpg.org.pl oraz w miejscu
publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego.
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta na zasadach
określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2) uPzp tzn. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
uPzp. Umowa zostanie zawarta w dniu 21 lipca 2016 r. o godz. 10 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 307.
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