
Ośrodek Leczenia Odwykowego 
w Woskowicach Małych 
ul. Pałacowa 15 
46-100 Namysłów                                                                      Woskowice Małe, 23.09.2022 r. 
 

DAG.250.3.6.2022  

   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na: 

„Usługa kompleksowego sprzątania dwóch obiektów: OLO w Woskowcach Małych oraz 

sprzątanie pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i 

Współuzależnienia w Opolu” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00323520/01 dnia 

29.08.2022 r., zmiana ogłoszenia została opublikowana pod nr 2022/BZP 00335363/01 dnia 

2022-09-06)                      

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), informuję, że Zamawiający zgodnie 

z art. 239 ust. 1 wyżej cyt. ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały 2 oferty, wykluczono 0 Wykonawców 

odrzucono 0 ofert.  

Najkorzystniejsza oferta Nr 2 konsorcjum firm: Impel Facility Services Sp. z o. o., 

Optima Cleaning Sp. z o. o., ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław z ceną 

wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości zad. 1 – 451 965,96 zł brutto, zad. 2 – 

55 645,20 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza z uwagi na 

kryteria zawarte w Ogłoszeniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia – dokumentach 

zamówienia (Cena – 100%). Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów = 100 oraz spełnia 

wymogi określone w przepisach prawa i w Specyfikacji Warunków Zamówienia a Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z 

powyższym należało wybrać ofertę Nr 2 zgodnie z art. 239 ust. 1 wyżej cyt. ustawy Pzp. 



Zamawiający przedstawia poniżej zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją jaką im 

przyznano w każdym kryterium oceny ofert oraz punktacją łączną: 

Nr  

oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena brutto 

[zł] 

Liczba 

punktów w 

kryterium cena 

Łączna liczba 

punktów 

1. US DESTELLO Wojciech Wójcik 

ul. Górna 23 

44-100 Gliwice 

zad. 1: - 

zad. 2: - 

58 561,92 

zad. 1: - 

zad. 2: 95,02 

zad. 1: - 

zad. 2: 95,02 

2. Impel Facility Services Sp. z o. o.,  

Optima Cleaning Sp. z o. o.,  

ul. Antoniego Słonimskiego 1,  

50-304 Wrocław 

zad. 1: 

451 965,96 

zad. 2 – 

55 645,20 

zad. 1: 100,00 

zad. 2: 100,00 

zad. 1: 100,00 

zad. 2: 100,00 

 

Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują środki ochrony 

prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX wyżej cyt. ustawy Pzp. 

    

                                                                  /-/ Bartłomiej Orpel 
 

                                                                         DYREKTOR 
                                                                                    Ośrodka Leczenia Odwykowego 

                                                                                      w Woskowicach Małych 

 

     ....….......................…............… 

        podpis osoby upoważnionej 


