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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem

jest  utrzymanie  czystości  terenów  placówek  Zakładu  Lecznictwa  Ambulatoryjnego

w  Oświęcimiu w 2022 roku, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:  Mega Service

Plus Sp. z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice.

Cena ofertowa brutto: 332 064,00 zł. Termin płatności faktur: do 30 dni.

Wskazany wyżej  wykonawca nie  podlega wykluczeniu  z  postępowania,  jego oferta  nie  podlega

odrzuceniu  oraz  przedstawia  najkorzystniejszy  stosunek  jakości  do  ceny,  co  czyni  ją

najkorzystniejszą w rozumieniu przepisu art. 239 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm.; dalej: „ustawa Pzp”).

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z przepisem art. 239 ust. 1 ustawy Pzp.

Nazwy albo imiona i  nazwiska,  siedziby albo miejsca  zamieszkania,  jeżeli  są  miejscami

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także punktacja

przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

1. Mega Service Plus Sp. z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice

– liczba punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00

– liczba punktów w kryterium termin płatności faktur: 40,00

– łączna punktacja przyznana ofercie: 100,00 pkt.  
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2. ERA Sp. z o.o., ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzów

– liczba punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 54,09

– liczba punktów w kryterium termin płatności faktur: 40,00

– łączna punktacja przyznana ofercie: 94,09 pkt.  

3. Konsorcjum: Impel System Sp. z o. o., Impel Facility Services Sp. z o. o., ul. Ślężna 118,

53-111 Wrocław

– liczba punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 33,24

– liczba punktów w kryterium termin płatności faktur: 40,00

– łączna punktacja przyznana ofercie:   73,24       pkt.  

Dyrektor 

Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

Wojciech Wokulski
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