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OTBS-ZP-1/2013 

(nr ref. postępowania) 

 

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego 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 01.01.2013r. do 31.12.2013r.ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2012r. nr 493388 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu 

badania oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: 

I. Wybrano jako najkorzystniejszą: 

ofertę nr  1 złożoną przez konsorcjum firm: 

MEGATHERM Sp. z o.o., 46-070 Chmielowice ul. Łąkowa 2 – Lider konsorcjum 

P.U.H „ANN-POL” Anna Śmigiel- Partner 

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 69.412,07 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt 

dziewięć tysięcy czterysta dwanaście złotych  i 7/100) 

                Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena- waga 100%, oferta Konsorcjum firm     

MEGATHERM Sp. z o.o., 46-070 Chmielowice ul. Łąkowa 2 – Lider konsorcjum 

P.U.H „ANN-POL” Anna Śmigiel- Partner otrzymała największą liczbę punktów 

-  30 punktów.  
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II. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów  

        przyznanych ofertom podlegającym ocenie. 

Ocena ofert: 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena– waga 100% 

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu 

ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację: 

 

   Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena ofertowa 

brutto 

 

Liczba pkt. 

w kryterium cena 

 

Łączna liczba 

punktów 

1 

Konsorcjum firm: 

MEGATHERM Sp. z o.o.,  

46-070 Chmielowice,  ul. Łąkowa 2 

 – Lider konsorcjum 

P.U.H „ANN-POL” Anna Śmigiel 

45-260 Opole, ul. Olsztyńska 25 

- Partner  

69.412,07 PLN 30,00 pkt. 30,00 pkt. 

2 
A.S. Sp. z o.o. 

 ul. Pańska 85 lok. 16, 00-837 Warszawa 
223.004,69 PLN 9,3 pkt. 9,3 pkt. 

3 
„REPRODEX” Sp. z o.o.  

ul. Wróblewskiego 36, 32- 600 Oświęcim   
72.943,19 PLN 28,5 pkt. 28,5 pkt. 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


