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Przemyśl, 11.12.2020r. 

ZP.271.13.2020 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. 
zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Sprzątanie pomieszczeń 
biurowych Urzędu Miejskiego w Przemyślu”. 

W niniejszym postępowaniu zostało złożone cztery oferty. 

Zestawienie złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

Firma oraz adres Wykonawcy Cena oferty 
Punktacja 

w kryterium 
cena (60%) 

Punktacja w kryterium 
społeczne (40%) 

Łączna ilość 
przyznanych 

punktów 

1. 
PROFI HOLDING Sp. z o.o. ul. 
Kazimierza Wielkiego 63A, 
32 - 300 Olkusz 

201.792,00 59,70 pkt 

Deklarowana ilość 
zatrudnionych osób w 

wymiarze co najmniej ½ 
etatu każda – 4 

40,00 pkt 

99,70 pkt 

2. 
Stanbest Sp. z o.o., Al. Gen. 
Władysława Sikorskiego 66, 
35 - 304 Rzeszów 

280.238,64 42,89 pkt 

Deklarowana ilość 
zatrudnionych osób w 

wymiarze co najmniej ½ 
etatu każda – 5 

40,00 pkt 

84,89 pkt 

3 
ARMA Sp. z o.o., Aleja Jana 
Pawła II 80 lok. 5, 00-175 
Warszawa 

200.783,04 60 pkt 

Deklarowana ilość 
zatrudnionych osób w 

wymiarze co najmniej ½ 
etatu każda – 6 

40,00 pkt 

100 pkt 

4 
HouseKeeper Sp. z o.o., ul. A. 
Dworskiego 26, 37-700 
Przemyśl 

234.000,00 51,48 pkt 

Deklarowana ilość 
zatrudnionych osób w 

wymiarze co najmniej ½ 
etatu każda – 2 

20,00 pkt 

71,48 pkt 

Do realizacji przedmiotowego zamówienia, jako najkorzystniejszą wybrano Wykonawcę, działającego pod 
firmą ARMA Sp. z o.o. z siedzibą przy alei Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, która uzyskała 
najwyższą liczbę punktów, ustaloną zgodnie z kryteriami oceny ofert obowiązującymi w tym postępowaniu. 

Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty: 

Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ustawy Pzp (co zostało przewidziane w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ), najpierw dokonał oceny złożonych ofert, a następnie zbadał, 
czy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
Zamawiający w niniejszym postępowaniu ustanowił następujące kryteria oceny ofert: 
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1) cena „C” – 60 %; 
W tym kryterium oferta mogła otrzymać maksymalnie 60 punktów. Maksymalną ilość punktów 
otrzymała oferta z najniższą ceną.  
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” została określona zgodnie ze wzorem: 

Cena oferty najtańszej 

C = ------------------------------- × Kp × Wc 
Cena oferty badanej 

gdzie: 
C – liczba  punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60% 

2) Kryterium społeczne (S) – 40 punktów: 
Wykonawcy zostaną przyznane punkty za zatrudnienie osób niepełnosprawnych, tj. osób 
spełniających przesłanki statusu niepełnosprawności, określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2020r. poz. 426 z późn. zm.). Wykonawca powinien zadeklarować w ofercie liczbę osób 
niepełnosprawnych, które będzie zatrudniał przy realizacji niniejszego zamówienia na podstawie 
umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy co najmniej ½ etatu co będzie podstawą do przyznania 
punktów w tym kryterium. 
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na ww. warunkach może dotyczyć zarówno osób nowo 
zatrudnionych, jak również osób wcześniej zatrudnionych przez Wykonawcę, skierowanych do 
realizacji niniejszego zamówienia. 
W tym kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 punktów, przy czym oferta będzie 
punktowana w ten sposób, że za każdą zadeklarowaną osobę niepełnosprawną zatrudnioną na co 
najmniej ½ etatu, oferta otrzyma 10 punktów, tj.: 
0 osób – 0 punktów 
1 osoba – 10 punktów 
2 osoby – 20 punktów 
3 osoby – 30 punktów 
4 osoby i więcej – 40 punktów 

Uzasadnienie prawne wyboru oferty: 

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. strona internetowa: www.przemysl.pl 
2. PROFI HOLDING Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 63A, 32 - 300 Olkusz. 
3. Stanbest Sp. z o.o., Al. Gen. Władysława Sikorskiego 66, 35 - 304 Rzeszów. 
4. ARMA Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa. 
5. HouseKeeper Sp. z o.o., ul. A. Dworskiego 26, 37-700 Przemyśl 
6. ZP a/a 
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