
 
 
 

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
 

Zamawiający Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 informuje, że w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: 

 
Kompleksową usługę utrzymania czystości terenów placówek ZLA w Oświęcimiu 

w 2010 roku 
 

Z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów w toku dokonywania oceny ofert Zamawiający wybrał do 
realizacji ww. zamówienia ofertę firmy: 
 
ERA Sp. z o.o. 
 

41-500 Chorzów, ul. Katowicka 14b 
 
Cena ofertowa: 166 200,00 PLN netto 202 764,00 PLN brutto 
   (13 850,00 zł/m-c netto 16 897,00 zł/m-c brutto) 
 
 
Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 3, informuję o wykluczeniu z prowadzonego postępowania 
następujących Wykonawców: 
 

ALTOR USŁUGI Janusz Niesyto, ul. Szkolna 171C, 43-230 Goczałkowice-Zdrój 
art. 24 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp  
Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a po 
wezwaniu go do uzupełnienia dokumentacji ofertowej w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, złożone przez niego wykaz 
usług oraz wykaz osób zawierały błędy.  
 

Firma Usługowa EKO-JAGR Sp. z o.o., ul. Kopalniana 10, 43-225 Wola 
art. 24 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp  
Wykonawca nie złożył wypełnionych druków wykazu usług oraz wykazu osób, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, mimo wezwania go do uzupełnienia dokumentacji ofertowej w trybie art. 
26 ust. 3 Pzp. 
 
Zgodnie z zapisami art. 24 ust.4 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp oferty Wykonawców wykluczonych z 
postępowania zostały uznane za odrzucone. 
 
 
O wymaganym terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca powiadomiony zostanie telefonicznie, ze 
wskazaniem dokładnej daty oraz pożądanej godziny przybycia do siedziby Zamawiającego osób uprawnionych 
do jego reprezentowania, lub uzgodnienia innego trybu podpisania umowy. 
 
Realizując dyspozycję art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłamy w załączniku 
protokół otwarcia ofert dla określenia nazw, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz 
streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla wskazania punktacji ofert dla każdego kryterium i 
punktacji łącznej.  
 
Za udział w przetargu dziękujemy. 
 
 



 
 
 

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT 
 
 
 
Zamawiający Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu,  
reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie: 
1. Przewodnicząca Bożena Tyran, 
2. Sekretarz Paweł Saratowicz, 
3. Członek Zofia Gałuszka. 
 

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na:  
Utrzymanie czystości terenów placówek ZLA w 2010 roku 
 

Otwarcia dokonano:  
w siedzibie Zamawiającego: 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1 
w terminie ustalonym postanowieniami siwz, tj.: dnia 21.12.2009r. o godz. 9.30 
 
Zamawiający przed otwarciem ofert podał szacowaną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie 
zamówienia w wysokości: 205 000,00 PLN netto. 
 
Do upływu terminu składania ofert (21.12.2009r. godz.9.00) złożono następujące oferty: 

 
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena ofertowa 

 
1 
 

ALTOR USŁUGI Janusz Niesyto 
43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 171C 

197 493,60 PLN 
brutto 

 
2 
 

Firma Zajfert  
Zakład Pracy Chronionej 

42-200 Częstochowa, ul. Gersona 8 

216 481,68 PLN 
brutto 

 
3 
 

ERA Sp. z o.o. 
41-500 Chorzów, ul. Katowicka 14b 

202 764,00 PLN 
brutto 

4 Firma Usługowa „EKO-JAGR” Spółka z o.o. 
43-225 Wola, ul. Kopalniana 10 

215 208,00 PLN 
brutto 

 
Po dokonaniu otwarcia ofert członkowie Komisji Przetargowej złożyli wymagane prawem 
oświadczenia na drukach ZP-11 
 
 
 
 
Oświęcim, 21.12.2009r. 
 
 
 

....................................................... 
podpis 

Przewodniczącego Komisji 

 



oznaczenie sprawy  ZP/PN/08/09             
 DRUK ZP-21 
 

 
 
 
 
 

Pieczęć zamawiającego 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 
 
Nume

r 
oferty 

Liczba pkt w 
kryterium CENA 

OFERTOWA 

Liczba pkt w 
kryterium 

.................... 

Liczba pkt w 
kryterium 

.................... 

Liczba pkt w 
kryterium 

.................... 

Liczba pkt w 
kryterium 

.................... 
Razem 

1. wykluczono 

 

   wykl. 

2. 93,66     93,66 

3. 100,00     100,00 

4. wykluczono     wykl. 

 
..................................................... 
(podpis osoby sporządzającej protokół)   

............................................................. 
(data i podpis kierownika zamawiającego lub 

osoby upoważnionej) 
numer strony  


