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INFORMACJA 

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,  
Zamawiający przekazuje następujące informacje: 

 

NAZWA POSTĘPOWANIA: 

Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynkach, pokoi biurowych, pokoi gościnnych, garaży, terenów 
zewnętrznych przy posesjach oraz przyległych jej chodnikach, pielęgnacji zieleni i mycia okien w Centrali NIK  
i Delegaturach NIK. 

Część 12 - Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynku, pokoi biurowych, pomieszczeń socjalnych, 
łazienek, pielęgnacji zieleni, oprysków zieleni, terenów zewnętrznych przy posesji i mycia okien w Delegaturze 
NIK w Poznaniu ul. Dożynkowa 9H, 61-662 Poznań. 

FIRMA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ: 

Wykonawca PHU Szymon Grzebyszak ul. M. Konopnickiej 13, 63-210 Żerków. 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 12:  

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 27), która została 
sklasyfikowana na pierwszym miejscu w oparciu o jedyne kryterium oceny ofert określone w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, tj. „Cena ofertowa”. 

POZOSTALI WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W CZĘŚCI 12 

1. Wykonawca Henryk Sienkiewicz ALKOM Firma Handlowo-Usługowa ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań 
(Oferta Nr 1), która została sklasyfikowana na czwartym miejscu w oparciu o jedyne kryterium oceny ofert 
określone w SWZ, tj. „Cena ofertowa”. 

2. Wykonawca ORION NEXT sp. z o.o. ul. Jana Ostroroga 34, 52-421 Wrocław (Oferta nr 6), która została 
sklasyfikowana na piątym miejscu w oparciu o jedyne kryterium oceny ofert określone  
w SWZ, tj. „Cena ofertowa”. 
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3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, tj. konsorcjum firm w składzie: INWEMER Serwis sp. z 
o.o. – Lider ul. Łąkowa 3/5 K, 90-562 Łódź, INWEMER System sp. z o.o. – Uczestnik ul. św. Jacka 
Odrowąża 15, 03-310 Warszawa (Oferta Nr 20), która została sklasyfikowana na drugim miejscu w oparciu o 
jedyne kryterium oceny ofert określone w SWZ, tj. „Cena ofertowa”. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, tj. konsorcjum firm w składzie Praxima Krakpol sp. z 
o.o. – lider, ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia, Impel Facility Services sp. z o.o. ul. A. Słonimskiego 1, 50-
304 Wrocław (Oferta Nr 22), która została sklasyfikowana na szóstym miejscu w oparciu o jedyne kryterium 
oceny ofert określone w SWZ, tj. „Cena ofertowa”. 

5. Wykonawca Norge sp. z o.o. ul. Promienista 121, 60-141 Poznań (Oferta nr 30) którego oferta nie była 
oceniana. 

6. Wykonawca Amlux sp. z o.o. ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa (Oferta Nr 38), która została sklasyfikowana 
na trzecim miejscu w oparciu o jedyne kryterium oceny ofert określone w SWZ, tj. „Cena ofertowa”. 
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