Oświęcim, dn. 30.12.2011

Znak: OTBS-ZP-01/2011
Dotyczy: Utrzymania czystości w budynkach przy ulicy Sadowej 16, 20, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 11
Listopada 3 na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu, utrzymania czystości na terenach bezpośrednio
przyległych do nich (parkingi, chodniki, tereny zielone) oraz utrzymania zieleni i terenów
przyległych przy budynkach OTBS na ulicach Tysiąclecia 53 i Więźniów Oświęcimia 10 oraz
Nojego 1-3 w Oświęcimiu w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
W związku z ogłoszonym przetargiem w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
20.12.2011pod numerem 431748-2011 Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.
z o.o. jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
utrzymanie czystości w budynkach przy ulicy Sadowej 16, 20, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 11 Listopada 3
na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu, utrzymania czystości na terenach bezpośrednio przyległych
do nich (parkingi, chodniki, tereny zielone) oraz utrzymania zieleni i terenów przyległych przy
budynkach OTBS na ulicach Tysiąclecia 53 i Więźniów Oświęcimia 10 oraz Nojego 1-3 w
Oświęcimiu w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego dokonano wyboru oferty - Firmy FHUT „KAT-POL” Katarzyna Mazgaj ,
Regulice ul. Chrzanowska 32, 32-566 Alwernia.
Oferta ta jest najkorzystniejszą w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.07.223.1655 z p. zm.) zwanej dalej ustawą.
Zgodnie, z art. 92 Ustawy Zamawiający zamieszcza niniejszym informację zawierające:
nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i
porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację

Oferta nr 1:
FHUT „KAT-POL” Katarzyna Mazgaj ,
Regulice ul. Chrzanowska 32,
32-566 Alwernia.
Liczba punktów przyznana w kryterium – Cena ofertowa – 30,00
Łączna punktacja przyznana ofercie – 30,00
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Oferta nr 2:
Firma “Reprodex” Sp.z o.o.
ul. Wróblewskiego 36
32-600 Oświęcim
Liczba punktów przyznana w kryterium – Cena ofertowa – 24,06
Łączna punktacja przyznana ofercie – 24,06
Zamawiający zgodnie z art. 94 informuje, iż zamierza zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza najwcześniej
w dniu 05.01.2012r.
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