
        Kraków, dnia 17.01.2023 r.  

Zamawiający:   

Krakowski Teatr Scena STU 

Al. Krasińskiego 16-18  

30-101 Kraków  

             

              Wszyscy Wykonawcy  

  

Dotyczy postepowania pn. „Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena 

STU w 2023 roku”, Nr postępowania: Nr 4/ZP/2022.  

Identyfikator postępowania w BZP:  ocds-148610-9a8c59b9-8141-11ed-b4ea-f64d350121d2 

Identyfikator postępowania w miniPortal-u: 92731e04-aec1-4bc9-a132-8acb088a9168   

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
  

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicz-

nych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający informuje, że w 

postępowaniu pod nazwą „Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena 

STU w 2023 roku” Nr 4/ZP/2022, z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów w toku 

dokonywania oceny ofert, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną 

przez Wykonawcę:  

  

PROFI HOLDING Sp. z  o.o. Ul. Króla Kazimierza Wielkiego 63A; 32-300 Olkusz 

  

Cena: 141732,00 zł. brutto 

  

Termin płatności: 30 dni.  

  

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a złożona przez niego oferta spełnia 

wymagania podane w Specyfikacji Warunków Zamówienia.   

  

W terminie składania ofert złożone zostały trzy oferty:  

 

L.p.  Wykonawca  Cena brutto  Termin płat-

ności  

Suma pkt  

1  Promos Sp. z o.o. 

Ul. Kocmyrzowska 13a, 

31-750 Kraków 

255315,60  30 dni 73,3pkt  

2  Frontida  

Ul. Praska 62/18 

30-322 Kraków 

149238,36 30 dni 96,98pkt 

  



3  Profi Holding  

Ul. Króla Kazimierza Wiel-

kiego 63A; 32-300 Olkusz 

141732,00 30dni 100pkt 

 

Wykonawca ADS Dariusz Swiech złożył ofertę w dniu 11.01.2023 r. o godz. 09:06, a więc po 

terminie, tzn. do godz. 9.00 w dniu 11.01.2023 r.  

 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne oceny ofert:  

Oferta wykonawcy wskazanego w pkt 3 tabeli wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 Pzp, 

na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych Specyfikacji Warunków Zamówienia poste-

powania pn. „Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2023 

roku”, Nr postępowania: Nr 4/ZP/2022. Oferta Profi Holding otrzymała najwyższą liczbę 

punktów, tj. 100 punktów, zgodnie ze wzorami przyznawania punktów opisanymi w SWZ. 

  

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert:  

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po ter-

minie składania ofert. Zatem oferta Firmy ADS Dariusz Swiech, została odrzucona, jako zło-

żona po terminie składania ofert., co jest potwierdzone w dedykowanym systemie teleinfor-

matycznym.  Wykonawca ADS Dariusz Swiech złożył ofertę w dniu 11.01.2023 r. o godz. 

09:06, a więc po terminie, tzn. do godz. 9.00 w dniu 11.01.2023 r.  

  

Zwrot wadium:  

Zamawiający dokona zwrotów wadium zgodnie z art. 98 Pzp.  

 

Zapraszam upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Profi Holding do siedziby Zamawia-

jącego, w celu dopełnienia czynności związanych z podpisaniem umowy.  

  

 

  

  

              

Dyrektor  

 

Krzysztof Pluskota 
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