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Wszyscy wykonawcy , którzy  
biorą udział w postępowaniu 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKRZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze 
prowadzonej na postawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze  zm.) w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 na wykonanie 
zamówienia publicznego pn:  „Usługi porządkowo – czystościowe w pomieszczeniach Parku Wodnego 
JURA w Łazach przy ulicy Topolowej 1 na okres 12 miesięcy”, 
 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00239363/01 z dnia 20.10.2021 r.  

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: HEMAG  H. GUZIAK Spółka jawna  31-216 Kraków 
ul. Koniecznego 8  
 

Oferta uzyskała w sumie największą liczbę punktów (100,00 pkt) według przyjętych  kryteriów, tj. cena              
i Organizacja kontroli jakości sprzątania. Wykonawca spełnia warunki udziału  w postępowaniu określone      
w SIWZ, oferta odpowiada wymogom określonym w ustawie z dn. 11.09.2019r.  Prawo zamówień 
publicznych i SWZ. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono 3 (trzy) oferty, których 
streszczenie  przedstawia poniższa tabela: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy Ilość pkt – 
kryterium 

Cena  

Ilość pkt – kryterium 
Organizacja kontroli 
jakości sprzątania  

Razem 

1 Clean Team Marlena Buła ul. Traugutta 37, 
42-300 Myszków 

53,85 40,00 93,85 

2 HEMAG H. GUZIAK Spółka jawna  31-216 
Kraków ul. Koniecznego 8 

60,00 40,00 100,00 

3 Verdeho Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 206, 31-
348 Kraków 

51,56 40,00 91,56 

         
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta. 
 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie                      
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)               
- dział IX „Środki ochrony prawnej". 
 
Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – 
https://www.bip.osirlazy.pl/ oraz na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/   
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