Kraków, dnia 26 stycznia 2022 r.
Zamawiający:
Krakowski Teatr Scena STU
al. Krasińskiego 16-18
30-101 Kraków
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy postępowania pod nazwą „Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Krakowskiego Teatru
Scena STU w 2022 roku” Nr 1/ZP/2022.
Identyfikator postępowania w BZP: ocds-148610-3c285a7a-6c7a-11ec-ae77-fe331fedffdc.
Identyfikator postępowania w miniportal-u: 891017ef-19ad-4684-9691-b013fb481413.
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający informuje, że w
postępowaniu pod nazwą „Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena
STU w 2022 roku” Nr 1/ZP/2022 z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów w toku
dokonywania oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną
przez Wykonawcę:
Usługowa Spółdzielnia Inwalidów
ul. Torowa 33
32-050 Skawina
Cena: 141.372,00 zł.
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 dwie oferty:
:
L.p.
Wykonawca
Cena brutto

Termin
płatności

Suma pkt
96,36 pkt

1

Przedsiębiorstwo Usługowe "Południe II" sp.
z o.o.
31-334 Kraków ul. Łokietka 98

56,36 pkt

40,00 pkt

2

Usługowa Spółdzielnia Inwalidów
32-050 Skawina ul. Torowa 33

60,00 pkt

40,00 pkt 100,00 pkt

Uzasadnienie faktyczne i prawne oceny ofert:
Oferta wykonawcy wskazanego w pkt 2 tabeli wybrana została zgodnie z art. 239 ustawy Pzp,
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Warunków Zamówienia –
01/ZP/2022. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 punktów, zgodnie ze wzorami
przyznawania punktów opisanymi w SWZ Pozostałe oferty zostały odrzucone.

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert:
Nie została odrzucona żadna oferta.
Zapraszam upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na podpisanie umowy do siedziby
Zamawiającego, termin zostanie ustalony telefonicznie między Stronami.
W przypadku skierowania do podpisania umowy osoby Pełnomocnika, prosimy
o przedstawienie oryginału pełnomocnictwa.
Zwrot wadium
Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 98 Pzp.
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