Drawsko Pomorskie, dnia 21.12.2018 r.
ZZDW.6/391/199/3/2018
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. przetargu nieograniczonego na „Sprzątanie pomieszczeń biurowych i
socjalnych w budynkach administracyjnych Rejonu Dróg Wojewódzkich w
Drawsku Pomorskim z podziałem na zadania”.
Zadanie nr 1 –Drawsko Pomorskie, ul. Złocieniecka 22a
1) wybór najkorzystniejszej oferty:
BLACK DIAMOND Volodymyr Jatseiko
ul. Orla 6/1A
75-727 Koszalin
2) cena:

16 500,00 zł
(słownie złotych: szesnaście tysięcy
pięćset 00/100). Wykonawca nie jest
płatnikiem VAT

3) dodatkowa częstotliwość mycia okien: 2 razy
Ocena wybranej oferty: 100 pkt
Uzasadnienie:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się niżej podanymi kryteriami i ich
znaczeniami:
Nazwa kryterium
Waga
Cena oferty (C)
60 pkt
Dodatkowa częstotliwość mycia okien (O)
40 pkt
Razem
100 pkt
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
a) Cena - waga 60 pkt
Kryterium „cena” rozpatrzono na podstawie ceny całkowitej brutto podanej
przez Wykonawcę w Formularzu oferty
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” :
najniższa oferowana cena brutto
C – ilość punktów = ----------------------------------------------cena brutto oferty ocenianej

x 60

Maksymalna ilość punktów według kryterium „cena” to 60 punktów.
b) Dodatkowa częstotliwość mycia okien – waga 40 pkt
Punkty za kryterium: dodatkowa częstotliwość mycia okien ponad wymagane 2
razy” zostały przyznane następująco:
a) dodatkowe mycie okien w całym okresie umownym 1 raz 20
pkt
(co
stanowi trzykrotne mycie okien w całym okresie umownym)
b) dodatkowe mycie okien w całym okresie umownym 2 razy - 40 pkt (co
stanowi czterokrotne mycie okien w całym okresie umownym)
Maksymalna ilość punktów według kryterium „dodatkowa częstotliwość
mycia okien” to 40 punktów.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg wzoru:
Ip = C + O

gdzie: Ip - łączna ilość punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
O - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowa
częstotliwość mycia okien.
5) Zamawiający podaje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w kryterium cena i innych kryteriach:
Nr
oferty

1

2

3

4

Wykonawca

Cena brutto w PLN
– ilość pkt

POŁYSK
Anna Lewandowska
Wiewiecko 23/1
73-155 Węgorzyno
Clean7Fresh
Forma sprzątającą
Wojciech Rochowiak
Os. Orła Białego 20
61-251 Poznań
BLACK DIAMOND
Volodymyr Jatseiko
ul. Orla 6/1A
75-727 Koszalin
Usługi Porządkowo Sprzątające „PUCUŚ”
Honorata Górna
ul. Jana Sobieskiego 3/3
78-500 Drawsko Pomorskie

16 500,00 zł
-------------- x60=33 pkt
30 000,00 zł
16 500,00 zł
--------------- x60=33,20 pkt
29 820,00 zł

Dodatkowa częstotliwość
mycia okien

Łączna ilość
punktów

50 pkt

1 raz= 20 pkt

0

33,20 pkt

16 500,00 zł
-------------- x60=60 pkt
16 500,00 zł

2 razy= 40 pkt

100 pkt

16 500,00 zł
-------------- x60=48,53 pkt
20 400,00 zł

2 razy= 40 pkt

88,53

Zadanie nr 2 – Kalisz Pomorski, ul. Koszalińska 19
1) wybór najkorzystniejszej oferty:
Usługi Porządkowo - Sprzątające „PUCUŚ”
Honorata Górna
ul. Jana Sobieskiego 3/3
78-500 Drawsko Pomorskie
2) cena:

9 000,00 zł
(słownie złotych: dziewięć tysięcy
00/100) Wykonawca nie jest płatnikiem
VAT
3) dodatkowa częstotliwość mycia okien: 2 razy
Ocena wybranej oferty:100 pkt
Uzasadnienie:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się niżej podanymi kryteriami i ich
znaczeniami:
Nazwa kryterium
Waga
Cena oferty (C)
60 pkt
Dodatkowa częstotliwość mycia okien (O)
40 pkt
Razem
100 pkt
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
a) Cena - waga 60 pkt
Kryterium „cena” rozpatrzono na podstawie ceny całkowitej brutto podanej
przez Wykonawcę w Formularzu oferty
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” :

najniższa oferowana cena brutto
C – ilość punktów = ----------------------------------------------cena brutto oferty ocenianej

x 60

Maksymalna ilość punktów według kryterium „cena” to 60 punktów.
b) Dodatkowa częstotliwość mycia okien – waga 40 pkt
Punkty za kryterium: dodatkowa częstotliwość mycia okien ponad wymagane 2
razy” zostały przyznane następująco:
a) dodatkowe mycie okien w całym okresie umownym 1 raz 20
pkt
(co
stanowi trzykrotne mycie okien w całym okresie umownym)
b) dodatkowe mycie okien w całym okresie umownym 2 razy - 40 pkt (co
stanowi czterokrotne mycie okien w całym okresie umownym)
Maksymalna ilość punktów według kryterium „dodatkowa częstotliwość
mycia okien” to 40 punktów.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg wzoru:
Ip = C + O
gdzie: Ip - łączna ilość punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
O - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowa
częstotliwość mycia okien.
4) Zamawiający podaje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w kryterium cena i innych kryteriach:
Nr
oferty

1.1

2.1

3.1

5

Wykonawca

Cena brutto w PLN
– ilość pkt

POŁYSK
Anna Lewandowska
Wiewiecko 23/1
73-155 Węgorzyno
Clean7Fresh
Forma sprzątającą
Wojciech Rochowiak
Os. Orła Białego 20
61-251 Poznań
BLACK DIAMOND
Volodymyr Jatseiko ul.
Orla 6/1A
75-727 Koszalin
Usługi Porządkowo Sprzątające „PUCUŚ”
Honorata Górna
ul. Jana Sobieskiego
3/3
78-500 Drawsko
Pomorskie

9 000,00 zł
-------------- x60=60 pkt
9 000,00 zł
9 000,00 zł
-------------- x60=27,03 pkt
19 980,00 zł
9 000,00 zł
--------------- x60=45 pkt
12 000,00 zł

9 000,00 zł
--------------- x60=60 pkt
9 000,00 zł

Dodatkowa
częstotliwość mycia
okien

Łączna ilość punktów

0

60,00 pkt

2 razy= 40 pkt

67,03 pkt

2 razy= 40 pkt

85 pkt

2 razy= 40 pkt

100 pkt

