
 

Łomża, dnia ….... .12.2021 r. 
 
WOU.271.5.2021 
 

 
I N F O R M A C J A 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: 

„Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych, ciągów komunikacyjnych 

w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 oraz pomieszczeń użytkowanych 

przez Urząd w innych budynkach” 

 
 

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) i ust. 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji została wybrana jako najkorzystniejsza oferta 

nr 1 nw. Wykonawcy: 

Konsorcjum firm:  

Impel System Sp. z o.o. – Lider konsorcjum, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław,  

Impel Facility Services Sp. z o.o. – Członek konsorcjum, ul. Ślężna 118, 53-111 

Wrocław, z ceną ofertową brutto: 258 122,73 zł 

 

Uzasadnienie prawne: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonano zgodnie z art. 239 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w dokumentach zamówienia, jako ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy stosunek 

jakości do ceny. 

 

Uzasadnienie faktyczne dokonanego wyboru: 

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i wymaganiom określonym w specyfikacji 

warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert.  

 

Liczba punktów uzyskanych przez najkorzystniejszą ofertę: 100 pkt, w tym: 

Kryterium nr 1 – cena brutto (znaczenie kryterium 60%), liczba uzyskanych punktów 60, 

Kryterium nr 2 – Jakość wykonania usługi (znaczenie kryterium 40%), liczba uzyskanych punktów 40, 

w tym: 

a) Częstotliwość mycia okien: raz na miesiąc – 10 pkt, 

b) Częstotliwość dokładnej dezynfekcji silnymi środkami dezynfekującymi powierzchni łazienkowej: raz 

na miesiąc – 10 pkt, 

c) Częstotliwość czyszczenia rolet, żaluzji i wertykali: raz na miesiąc – 10 pkt, 

d) Jakość sprzętu używanego do realizacji zamówienia: sprzęt (odkurzacze biurowe o mocy co 

najmniej 900 W, mopy) zakupiony (fabrycznie nowy) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 

podpisania umowy – 10 pkt. 

 



 

Lista Wykonawców (nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców), którzy złożyli oferty wraz z punktacją im przyznaną 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją: 

 

LP. Wykonawca 
Liczba pkt. 

w kryt. 1 

Liczba pkt 

w kryt. 2 

Łączna 

punktacja 

1. 

Konsorcjum firm: 

Impel System Sp. z o.o. – Lider konsorcjum, ul. Ślężna 118, 53-

111 Wrocław 

Impel Facility Services Sp. z o.o. – członek konsorcjum, ul. 

Ślężna 118, 53-111 Wrocław 

60,00 40,00 100,00 

2. 
Perfekt Serwis Izabela Strzelecka – Łosiewicz, Stara Łomża przy 

Szosie, ul. Akacjowa 5, 18-400 Łomża 
51,45 30,00 81,45 

3. Ewenement Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań 56,23 40,00 96,23 

 

 


