
 

Gdańsk,  30.11.2021 r. 

 

 

Zamawiający: 

Teatr Wybrzeże 
ul. Św. Ducha 2 
80-834 Gdańsk  

 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 

Dot. postępowania nr ZPI-3700-6/21 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym (art. 275 pkt 2), którego przedmiotem jest „Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Teatru 

wybrzeże w Sopocie” 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu wpłynęło 5 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy:  

WIROKO Czesław Obarzanek, ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia 
 

Uzasadnienie faktyczne: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert  

określonych w Rozdziale XIX SWZ. Powyższy Wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu o 

udzielnie zamówienia publicznego, a jego oferta otrzymała najwyższą ilość punktów.  

Jednocześnie Zamawiający podaje nazwy wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

 

 
Numer 
oferty 

 
Nazwa Wykonawcy 

Ilość punktów 
przygnanych 
w kryterium 

całkowita 
cena oferty 

brutto 

Ilość punktów 
przyznanych         
w kryterium 

częstotliwość 
prania wykładzin 

Ilość punktów 
przyznanych            
w kryterium 

częstotliwość mycia 
powierzchni 

szklanych 

 
Łączna 

punktacja 

1 Konsorcjum firm: 

Jantar 2 sp. z o.o. - Lider,  

Jantar sp. z o.o.  
- Członek konsorcjum, 

Sekret sp. z o.o.  
– Członek konsorcjum, 

ul. Zygmunta Augusta 71,    

76-200 Słupsk 

37,20 20,00 20,00 77,20 

2 Eko Komes sp. z o.o. 
ul. Tczewska 44,  

83-032 Kolnik 

13,20 20,00 20,00 53,20 

3 WIROKO Czesław Obarzanek  
ul. Hutnicza 34,  

81-061 Gdynia 

60,00 20,00 20,00 100,00 

4 VERTIGO – OBIEKTY  
sp. z o.o. 
ul. Lema 4A lok. 1,  

80-126 Gdańsk 

55,80 20,00 20,00 95,80 

5 Ewenement sp. z o.o. 38,40 20,00 20,00 78,40 



ul. Dąbrowskiego 77a, 60-529 

Poznań 

 

 

Uzasadnienie prawne: art. 239 ust. 1: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach i na zasadach 

wskazanych we art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. 
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