Sprawa nr 3/2019

Warszawa, 28.05.2019 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na USŁUGĘ
SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH TEATRU ATENEUM IM.
STEFANA JARACZA W WARSZAWIE.

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy
Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Teatr Ateneum (Zamawiający) informuje
zgodnie z art. 92 Ustawy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
- Perfectann Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 9 D1/lok. 204, 00-728 Warszawa z ceną 496 440,00
zł,
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert
przewidzianych w pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ): Cena –
100% (najniższa cena). Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów przyznaną zgodnie z
opisem zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył
najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
W ww. postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1) Perfectann Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 9 D1/lok. 204, 00-728 Warszawa,
2) Rosa Centr Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 20, 03-194 Warszawa,
3) BASMA Barbara Wyszkowska, ul. Bolkowska 1/15, 01-466 Warszawa.
Wykonawcy potwierdzili brak podstaw do wykluczenia. Oferty Wykonawców są zgodne ze
SIWZ i nie podlegają odrzuceniu.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną poszczególnym
ofertom:

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium
CENA

Perfectann Sp. z o.o.

100

BASMA Barbara Wyszkowska

90,52

Rosa Centr Sp. z o.o.

64,77

1

Punktacja w kryterium „Cena” została przyznana na podstawie wzoru matematycznego
umieszczonego w SIWZ:
Oferta najkorzystniejsza cenowo
Cena oferty analizowanej

X

100 pkt.

Zamawiający, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, zamierza zawrzeć umowę w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. najwcześniej w dniu 4.06.2019 r.
Postępowanie było prowadzone w trybie zapytania o cenę o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej i wyniku postępowania zostały przesłane pocztą
elektroniczną.
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