
Oznaczenie sprawy: 4/ZP/2020  

Woskowice Małe, dnia 24.09.2020 r. 

 

INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że po 

dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowe 

sprzątanie obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz 

pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i 

Współuzależnienia w Opolu” wybrano: 

✓ Dla zdania 1 Kompleksowe sprzątanie obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach 

Małych jako najkorzystniejszą - ofertę nr 2 złożoną przez konsorcjum firm Impel Facility 

Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław i Optima Cleaning Sp. z o.o., ul. 

Jeździecka 19, 53-032 Wrocław, 

✓ Dla zadania 2 Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka 

Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu jako najkorzystniejszą - ofertę nr 2 złożoną 

przez konsorcjum firm Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław i 

Optima Cleaning Sp. z o.o., ul. Jeździecka 19, 53-032 Wrocław, 

 

UZASADNIENIE 

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Kompleksowe sprzątanie 

obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz pomieszczeń i 

klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w 

Opolu”  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 P.z.p. 

Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się następującymi 

kryteriami wyboru ofert: 

1) cena brutto – 60% 

2) jakość – 40% 

i zamierzał udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i 

P.z.p. oraz zaoferuje najkorzystniejszą ofertę.  

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty (gdzie wykluczono: 0 ofert, 

odrzucono: 0 ofert) złożone przez: 

1. ABLUO Sp. z o.o. ul. Komunardów 14/5 58-100 Świdnica:  

✓ Dla zadania 2 z zaoferowaną ceną brutto 144 648,00 zł oraz ogólną sumą punktów 76,97, z 

tego: cena brutto – 36,97 pkt, jakość – 40,00 pkt, 



2. Konsorcjum firm Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław i 

Optima Cleaning Sp. z o.o., ul. Jeździecka 19, 53-032 Wrocław: 

✓ Dla zadania 1 z zaoferowaną ceną brutto 714 000,24 zł oraz ogólną sumą punktów 100,00, 

z tego: cena brutto – 60 pkt, jakość – 40,00 pkt, 

✓ Dla zadania 2 z zaoferowaną ceną brutto 89 120,88 zł oraz ogólną sumą punktów 100,00   

z tego: cena brutto – 60 pkt, jakość – 40,00 pkt, 

 

Mając zatem na uwadze, że wszyscy Wykonawcy spełniali warunki udziału w 

postępowaniu a Ich oferty były zgodne z przepisami P.z.p. oraz odpowiadały treści SIWZ 

należało wybrać dla zadania 1 i 2 ofertę konsorcjum firm Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. 

Ślężna 118, 53-111 Wrocław i Optima Cleaning Sp. z o.o., ul. Jeździecka 19, 53-032 Wrocław 

zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 P.z.p. 
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