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Warszawa, 16.07.2020

Dotyczy: Postępowania prowadzoneoo
SPRZĄTANIA
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w trvbie zapytania o cenę na

r.

U$ŁUGĘ

UTRZYMANIA czYsToścl 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 ofeftę:

- DS Vision Sp. z o.o., Al. Solidarności 117, lok. 207, 00-140 Warszawa z ceną 704 295,0ó zł.

Wykonawca paedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert'
przewidzianych w pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ): Cena

-

100% (najnizsza cena). Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów przYznaną zgodnie z

opisem zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoŻył
najkorzystniejszą ofeftę niepodlegającą odrzuceniu.
W ww. postępowaniu ofeĘ złoŻyli następujący Wykonawcy:
1) DS Vision Sp. z o.o., Al. Solidarności LL7,lok.207,00-140 Warszawa,
2) Firma Usługowo - Handlowa EKO-LUX Mazena Korczak, ul. Jaśminowa 10/ 05-084 Leszno,
3) Przedsiębiorstwo Usługowe sos BARWIT Barbara Jakubczak, ul. Klemensiewicza 5A lok.32'
02-180 Warszawa,
4) CLEAN-ARD Aftur Cibor, ul. Wyszogrodzka 3139,03-337 Warszawa.

Wykonawcy potwierdzili brak podstaw do wykluczenia. oferty Wykonawców są zgodne ze
SIWZ i nie podlegają odrzuceniu.
Zamawiający nie stawiał warunków udziału w postępowaniu.
Streszczenie oceny
ofertom:

i porównanie złozonych ofeń wraz z punktacją przyznaną

poszczególnym

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium
CENA

DS Vision Sp. z o.o.

100

Przedsiębiorstwo Usługowe SoS BARWIT Barbara Jakubczak

93,34
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Firma Usługowo _ Handlowa EKO-LUX Marzena Korczak

83,84

CLEAN-ARD AftuT CibOT

83i,32

Punktacja

w

kryterium ..Cena'' została przyznana na podstawie wzoru matematycznegb

umieszczonego w SIWZ:

Oferta najkorzystniejsza cenowo
Cena

ofeĘ analizowanej

X

1OO pkt.

Zamawiający, zgodnie z aft. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, zamierza zawrzec umowę w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niz 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofeĘ tj. najwcześniej w dniu 22.07.2019 r.
Postępowanie było prowadzone w trybie zapytania o cenę o waftości mniejszej niz kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie aft. 11 ust. B Ustawy. Zawiadomienia o

wyborze

ofeĘ najkorzystniejszej i

wyniku postępowania zostały przesłane pocztą

elektroniczną.
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