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Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa 
e-mail: kancelaria@abm.gov.pl, 22 270 70 69 

NIP: 5252783949   REGON: 382836515 

Warszawa, dnia 9 marca 2020 r. 

Nr sprawy: ABM-ZP-1/2020 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Świadczenie usług sprzątania” 

 

Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843), dalej „ustawy Pzp”, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego nr 5/2019, prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy Pzp dokonał 

wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: 

CZYŚCIK Klaudia Bloch 

ul. Leśniewska 3 

03-582 Warszawa 

 

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia 1 za cenę całkowitą brutto w wysokości  

168 750,00 zł. 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający na podstawie pkt 15.1 SIWZ ocenił i porównał 

oferty, które nie podlegały odrzuceniu. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod 

uwagę następujące kryteria oceny ofert: Ofertowana cena (C) – 60% (60 pkt), Częstotliwość mycia 

okien (O) – 15 % (15 pkt), Częstotliwość prania wykładzin (W) – 15 % (15 pkt), Doświadczenie 

osoby sprawującej nadzór nad osobami sprzątającymi D) – 10% (10 pkt). Za najkorzystniejszą 

Zamawiający uznał ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie 

z wyliczeniem określonym w SIWZ, tj. uzyskała największą liczbę punktów ostatecznych 

stanowiącą sumę punktów ze wszystkich kryteriów. 

Oferta Wykonawcy CZYŚCIK Klaudia Bloch przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów oceny ofert. 
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Wykaz złożonych ofert w postępowaniu oraz przyznana punktacja: 

lp. firma [nazwa] adres wykonawcy 

kryteria oceny ofert (waga %) 
łączna 

punktacja 

Ofertowana 

cena (C) - 

60% 

Częstotliwość 

mycia okien 

(O) - 15% 

Częstotliwość 

prania 

wykładzin (W) - 

15% 

Doświadczenie 

osoby 

sprawującej 

nadzór nad 

osobami 

sprzątającymi 

(D) - 10% 

100% 

1.   

ROMWIT POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Makuszyńskiego 4 

62-030 Luboń 

54,28 pkt  15,00 pkt  15,00 pkt  10,00 pkt  94,28 pkt  

2. 

CZYŚCIK Klaudia Bloch 

ul. Leśniewska 3 

03-582 Warszawa  

60,00 pkt  15,00 pkt  15,00 pkt  10,00 pkt  100,00 pkt  

3. 

AWIMA SP. JAWNA B. 

WIŚNIEWSKI 

ul. 3-go Maja 2B/22 

05-410 Józefów 

41,97 pkt  15,00 pkt  15,00 pkt  10,00 pkt  91,97 pkt  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wobec czynności podjętych w toku postępowania, 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp.  

 

 

_____________________________ 
(data i podpis Kierownika Zamawiającego  

lub osoby przez niego upoważnionej) 
 

 
 
Komisja Przetargowa: 
Przewodniczący: Aneta Węgłowska …………………………… 

Sekretarz: Agnieszka Gorzoch  …………………………… 
Członek: Iwona Regulska …………………………… 

 


