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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)  

pn.: „Usługa sprzątania w Filii WUP w Koszalinie w roku 2023”. 

 

1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

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

- w skrócie „Pzp” Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą 

ofertę wybrano: 

Ofertę nr 1 złożoną przez: Black Diamond Sp. z o.o. ul. Orla 6/1A, 75-727 Koszalin,  

która w wyniku oceny dokonanej w oparciu o przyjęte w SWZ kryteria uzyskała 100,00 pkt. 

Uzasadnienie prawne dokonanego wyboru:  

Zgodnie z art. 239 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów 

określonych w dokumentach zamówienia: 

1. ŁĄCZNA wartość umowna brutto 60,00% (60,00 pkt.) 

2. Klauzula społeczna tj. Włączenie do realizacji zamówienia osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. zatrudnienie 

nowej osoby) 

20,00% (20,00 pkt.) 

3.  Jakość usługi - nadzór Koordynatora 20,00% (20,00 pkt.) 

                                                                                                                             

Suma: 

100,00%  

(100,00 pkt.) 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę zgodną z treścią SWZ oraz przedstawił 

ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w postępowaniu. Oferta 

uzyskała 100,00 pkt. Zaoferowana cena mieści się w budżecie Zamawiającego. 

Termin, po którego upływie umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte:  

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp umowy w sprawie zamówienia 

publicznego mogą być zawarte, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż  

5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
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2. ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ PUNKTACJA 

PRZYZNANA OFERENTOM 

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

Zamawiający przekazuje informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktacji przyznanej ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji: 

Oferta nr 1: Black Diamond Sp. z o.o., ul. Orla 6/1A, 75-727 Koszalin 

Kryterium nr 1 Cena – 60,00 pkt; 

Kryterium nr 2 Klauzula społeczna – 20,00 pkt; 

Kryterium nr 3 Jakość usługi – 20,00 pkt; 

Łącznie: 100,00 pkt 

Oferta nr 2: Ewenement Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań  

Kryterium nr 1 Cena – 23,37 pkt; 

Kryterium nr 2 Klauzula społeczna – 20,00 pkt; 

Kryterium nr 3 Jakość usługi – 20,00 pkt; 

Łącznie: 63,37 pkt 


