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Nr sprawy: EU/JNJ/sprzątanie/25/XI/2020 

EU/JNJ/17/01/2021 

Tychy, 07.01.2021r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Świadczenie kompleksowych usług 

utrzymania porządku, czystości i higieny w Wodnym Parku Tychy przy ul. Sikorskiego 20 

(numer sprawy: EU/JNJ/sprzątanie/25/XI/2020). 

 

Działając na  podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843., ze zm.), zwanej dalej ustawą „Pzp” lub „u.p.z.p.”, Regionalne Centrum Gospodarki 

Wodno-Ściekowej S.A., z siedzibą w Tychach, zwane dalej Zamawiającym informuje, że 

w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną 

przez Wykonawcę: 

 

Konsorcjum firm: 
Impel System Sp. z o.o. – lider konsorcjum 
Impel Facility Services Sp. z o.o. 
ul. Ślężna 118 
53-111 Wrocław  
(oferta nr 1) 
 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca przedłożył ofertę, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ 

i ogłoszeniu oraz została oceniona łącznie na 100 pkt (w kryterium cena: 90 pkt, w kryterium termin 

płatności: 10 pkt). Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, 

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: 

cena (waga kryterium: 90%) oraz termin płatności, który nie może być krótszy niż 14 dni 

kalendarzowych, ani dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (waga kryterium: 10%). 

 

W w/w postępowaniu  została złożona także oferta przez Wykonawcę: 

MEGATEAM PROMOTION Sp. z o.o.,  

ul. Kowalska 81,  

51-424 Wrocław (oferta nr 2) 

- oferta odrzucona 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, zawiadamia o Wykonawcach, 

których oferty zostały odrzucone, tj.: 

 

MEGATEAM PROMOTION Sp. z o.o., ul. Kowalska 81, 51-424 Wrocław (oferta nr 2) 
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Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny nie uzasadnił, iż cena nie 

jest rażąco niska, natomiast wnioskował o poprawienie błędu oraz oświadczył, że zaoferował 

wykonanie zamówienia za jeden miesiąc, a powinna być podana kwota za cały okres trwania umowy 

tj. 12 m-cy. Zamawiający w rozdziale XVII SIWZ opisał sposób obliczenia ceny, zgodnie z którym łączna 

cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej 

SIWZ i obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego 

z umową i obowiązującymi przepisami wykonania całości przedmiotu zamówienia. 

Uzasadnienie prawne: 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

- zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie pzp - Dział VI  „Środki 

ochrony prawnej". 

 

Miejsce oraz termin podpisania umowy zostaną ustalone z wyłonionym w postępowaniu 

Wykonawcą. 
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