
 
 

 

Sprawa 1/2021                   Warszawa, 20.08.2021 r. 

 

 

 

Dotyczy : Postępowania pn. SPRZĄTANIE I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W 

OBIEKTACH TEATRU ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE. 

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie podstawowym bez negocjacji 
na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), 
Teatr Ateneum (Zamawiający) informuje, na podstawie art. 253 ust. 1 Ustawy, iż jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę: 
- Szczotka Plus Sp. z o.o., ul. Połczyńska 106, 01-304 Warszawa z ceną 384 348,00 zł. 
Zgodnie z art. 252 ust. 1 Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej z 
najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.  
 
W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
1. B2B Service Group Justyna Lebik, ul. Kondratowicza 63A/5, 03-285 Warszawa, 
2. DS. Vision Sp. z o.o., Al. Solidarności 117 lok. 207, 00-140 Warszawa, 
3. INTERLUX S.C. Kania Małgorzata, Kania Łukasz, ul. Żeromskiego 19, 07-417 
Ostrołęka, 
4. Szczotka Plus Sp. z o.o., ul. Połczyńska 106, 01-304 Warszawa, 
5. Firma Usługowa „AGA” Agnieszka Kasińska, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, 
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: BASMA Barbara 
Wyszkowska oraz Cerber Ochrona Sp. z o.o., ul. Bolkowska 1/15, 01-466 Warszawa. 
 
Zamawiający odrzucił następujące oferty: 
 
1. B2B Service Group Justyna Lebik, ul. Kondratowicza 63A/5, 03-285 Warszawa. 
Oferta została odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z powodu, że nie 
została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 
organizacyjnymi sporządzania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
określonymi przez Zamawiającego. Wykonawca zeskanował podpisaną ofertę w formie 
papierowej. Następnie oferta nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zgodnie z art. 63 ust. 2 
Ustawy „W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż 
progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, 
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”. Oferta ww. Wykonawcy nie 
została podpisana w żaden z ww. sposobów. 
 
2. DS. Vision Sp. z o.o., Al. Solidarności 117 lok. 207, 00-140 Warszawa. 
Oferta została odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 8 Ustawy, z powodu, że zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca w dniu 
12.08.2021 r. został wezwany do złożenia wyjaśnień, zgodnie z art. 224 ust. 1 Ustawy, 
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w zakresie wyliczenia ceny i jej istotnych części składowych. Zamawiający wskazał, że 
wyjaśnienia powinny dotyczyć w szczególności pozycji nr 3 tabeli zamieszczonej w 
formularzu ofertowym dotyczącej ceny za sprzątanie Sceny 20. Wykonawca podał w 
ofercie cenę za wykonywanie usług sprzątania dotyczących ww. lokalizacji za jeden 
miesiąc w kwocie 3 900,00 zł netto. Ze względu na zakres prac i wskazaną w SWZ 
potencjalną ilość osób niezbędnych do wykonania zamówienia, nie jest możliwe 
świadczenie usług w ww. kwocie. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie 
Zamawiającego i w wyznaczonym terminie (do 17.08.2021 r. do godz. 8:00) nie wniósł 
wyjaśnień. Zgodnie z art. 224 ust. 6 Ustawy „Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną 
lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym 
terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w 
ofercie ceny lub kosztu”. 
 
Zamawiający ocenił następujące oferty niepodlegające odrzuceniu: 
 

Wykonawca 
Liczba punktów w kryterium 

 

Cena 

Szczotka Plus Sp. z o.o. 100 

INTERLUX S.C. Kania Małgorzata, Kania Łukasz 75,47 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia: BASMA Barbara Wyszkowska oraz Cerber 

Ochrona Sp. z o.o. 

69,32 

Firma Usługowa „AGA” Agnieszka Kasińska 56,37 

 
Zgodnie z art. 308. ust. 2 Ustawy, Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Ustawy, w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający 
zamierza zawrzeć umowę nie wcześniej niż w dniu 26.08.2021 r. 
 
 
 


