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Mińsk Mazowiecki, dnia 10.12.2021 r. 

 

 

 

 

D.251.03.2021 

OFERENCI 
 

 

Dotyczy: przetargu prowadzonego na podstawie art.. 275 pkt 1 ustawy PZP w trybie 
podstawowym bez negocjacji na świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości 
w obiektach sportowo-rekreacyjnych MOSiR SP. z o.o. w roku 2022 nr BZP 2021/BZP 
00268967/01 z dnia 2021-11-15, nr referencyjny: D.251.03.2021 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Stosownie do art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego 56 w Mińsku Mazowieckim (05-300), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.. 275 pkt 1 

ustawy PZP w trybie podstawowym bez negocjacji pt: 

 

„Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach 
sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim 

Sp. z o.o. w roku 2022” 
 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych, niepodlegających odrzuceniu ofert. 

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(Rozdział XX SWZ – Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert), którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert tj: cena oferty – waga 60% i jakość – waga 40% zamawiający, jako 

najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez: 

 

IMPEL SYSTEM Sp. z o.o. (lider konsorcjum) 
ul. Ślężna 118 

53-111 Wrocław 
 

Cena oferty brutto: 737 027,07 PLN 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  od 01.01.2022 r. godz. 22:00 

       do 31.12.2022 r. godz. 14:00 
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Uzasadnienie wyboru oferty 

Oferent spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiadała wszystkim 

wymaganiom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą wykaz Oferentów ze streszczeniem oceny 

i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją: 

 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) 
i adres Oferenta 

Kryterium 1: 
Cena brutto 
Waga: 60% 

Kryterium 2: 
Jakość 

Waga: 40% 

SUMA 
PUNKTÓW 

1 

IMPEL SYSTEM Sp. z o.o. (lider konsorcjum) 
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 

IMPEL FACILITY SERVICES Sp. z o.o. (partner 
konsorcjum) 

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 
P.H.U. DARMAR Marek Gruba, Dariusz Kupiec 

S.J. (partner konsorcjum) 
ul. Mińska 4, Stojadła, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki 

60,00 40,00 100,00 

KRYTERIUM: CENA: MAKS. 60 pkt.   Oferta nr 1:  Cena: 737 027,07 zł = 60 pkt. 

JAKOŚĆ:  MAKS. 40 pkt.     Jakość: 6x        = 40 pkt. 
 

 Zamawiający nie odrzucił oferty. 

 Zamawiający nie wykluczył Oferenta. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta w 

myśl art. 308 ust. 3 pkt. 1 ppkt. a ustawy PZP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: 

1) Henryk Kulhawik 

Do wiadomości: 

1) publiczna 

2) a/a 
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