
„Świadczenie usług w zakresie sprzątania nieruchomości.” 
(nr postępowania ZP/WCWI/2019/6) 
 

Poznań, dnia 5 grudnia 2019 r. 

Zamawiający:  

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 404, 61 - 441 Poznań   

w imieniu i na rzecz którego działa Pełnomocnik:  

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą  

w Poznaniu, ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
„Świadczenie usług w zakresie sprzątania nieruchomości.” (nr postępowania 
ZP/WCWI/2019/6) 

 

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą  

w Poznaniu, działając w imieniu i na rzecz spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o., 

jako Pełnomocnik Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 1843, ze zm.), dalej jako „Ustawa”, stosownie do brzmienia 

art. 92 ust. 2 Ustawy udostępnia na stronie internetowej następujące informacje: 

1. Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez: 

Nazwa (firma) Wykonawcy 

EKO-SERWIS Marzenna Kamin 

Siedziba i adres Wykonawcy 

Poznań, ul. Czeremchowa 4/2, 61-474 Poznań 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania 

zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.  

Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ:  

Cena: 715.360,00 złotych netto/148.632,80 złotych brutto 

2. Pełnomocnik Zamawiającego przedstawia nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

 

Lp. 
Nazwa albo imię i nazwisko, 

siedziba albo miejsce zamieszkania 

i adres, jeżeli jest miejscem 

Punktacja przyznana 

ofertom w każdym 

Łączna punktacja: 



„Świadczenie usług w zakresie sprzątania nieruchomości.” 
(nr postępowania ZP/WCWI/2019/6) 
 

wykonywania działalności 

wykonawcy 

kryterium oceny ofert i 

łączną punktację 

Kryterium cena: 100% 

1.  

EKO-SERWIS Marzenna Kamin 

Poznań, ul. Czeremchowa 4/2, 

61-474 Poznań 

100,00 100,00 

 

3. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

4. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

5. Informacja o unieważnieniu postępowania:  

Zamawiający nie unieważnił postępowania. 

 

Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony odrębnym pismem.  

 

_______________________ 

Pełnomocnik Zamawiającego 
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