
 

                                                      
Informacja o wyniku 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00001.2016   15.02.2016 r. 

l.dz.: ZP.KW-00049/16   

 

Sprawa: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi 

sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym 

oraz pomieszczeń biurowych w filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.,  

poz. 2164) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum: Lider - Jantar 2  

Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, Partner - Jantar Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk,  

w której zaoferowano: 

a) realizację zamówienia za cenę brutto: 183.452,10 zł; 

b) ilość osób sprzątających skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, na zmianę w budynku Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 (tj. w poniedziałek 17:00-23:00, od wtorku do piątku 16:30  

- 23:00) – 10 osób. 

Oferta wybranego Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała maksymalną 

liczbę punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny tj. cena - waga 90%, ilość osób sprzątających, skierowanych 

do realizacji  zamówienia - waga 10%. 

Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty  

w przedmiotowym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

Nr 

oferty

Nazwa (firma)  

i adres wykonawcy 

Liczba punktów  

w kryterium cena 

 

 

 

 

(waga: 90%) 

Liczba punktów  

w kryterium 

ilość osób sprzątających, 

skierowanych do realizacji  

zamówienia  

 

(waga: 10%) 

RAZEM 

1 
CLAR SYSTEM S.A., 

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań 
75,62 0,00 75,62 

2 

Konsorcjum: 

− Lider: Jantar 2 Sp. z o.o., 

ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk; 

− Partner: Jantar Sp. z o.o., 

ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk 

90,00 10,00 100,00 

3 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Usługowe 

Hetman Sp. z o.o.,  

ul. Promienista 121, 60-141 Poznań 

71,40 3,00 74,40 

4 
Grupa ASTRA Plus Sp. z o.o.,  

ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań 
78,70 10,00 88,70 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  

ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 19.02.2016 r., zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, w zw. z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) 

cytowanej ustawy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl                       


