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A.2300.6.29.2022 
Zielona Góra, 29 listopada 2022 r. 

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

udostępniana na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  

dotyczy Zadania III  
Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu  

i strefy około basenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze 

1. Zamawiający:  
Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra,  

tel. (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09    

adres skrzynki ePUAP: /mosirZG/skrytkaESP 
adres strony internetowej: http://www.mosir.zgora.pl/ 
NIP: 973-100-74-58  

REGON: 000986923 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego:  
1) w trybie podstawowym o wartości mniejszej niż 215.000 euro pn. Zakup i dostawa produktów 

toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na 3 zadania; 

2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra; 
3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
a) 39.83.00.00-9 – środki czyszczące (główny kod) 

b) 39.22.40.00-8 – miotły, szczotki i inne artykuły różnego rodzaju; 
4) rodzaj zamówienia – dostawa. 

3. Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą: 
a) firma: Przedsiębiorstwo Badawczo -Wdrożeniowe Acrylmed dr Ludwika Własińska Sp. z o.o. (NIP 

7851797321); 
b) ulica: Mickiewicza 33; 
c) kod, miejscowość: 63-100 Śrem; 

d) cena wybranej oferty z VAT: 35.090,97 zł; 
e) ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 60,00 pkt; 

f) ilość punktów przyznanych w kryterium czas dostawy „T”: 40,00 pkt; 

g) łączna ilość punktów: 100,00 pkt; 

4. Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie pzp, a zawartym w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ) i uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów przyznanych  

w kryterium „C” + „T” – 100,00 pkt, w tym w kryterium: cena „C”- 60,00 pkt, czas dostawy „T” – 40,00 pkt. 

5. Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty: 
1) oferta nr 3 złożona przez: 

a) firma: Przedsiębiorstwo Badawczo -Wdrożeniowe Acrylmed dr Ludwika Własińska Sp. z o.o. (NIP 

7851797321); 
b) ulica: Mickiewicza 33; 
c) kod, miejscowość: 63-100 Śrem; 

d) cena oferty z VAT: 37.748,76 zł; 
a) ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 60,00 pkt; 

b) ilość punktów przyznanych w kryterium czas dostawy „T”: 40,00 pkt; 

c) łączna ilość punktów: 100,00 pkt; 
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2)        oferta nr 4 złożona przez: 

a) firma: Prosprzątanie Sp. z o.o. (NIP 9731078808); 

b) ulica: Ruczajowa 22E/2; 

c) kod, miejscowość: 65-153 Zielona Góra; 

d)     oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp z uwagi na niezgodność jej treści z 

warunkami zamówienia określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp z uwagi na niezgodność oferty z przepisami ustawy pzp tj. 

z art. 7 pkt 1 i pkt 32 ustawy pzp oraz art. 239 ust. 2 ustawy pzp. Zgodnie z informacją zawartą w pkt 17 

SWZ Zamawiający dopuszczał możliwość złożenia ofert częściowych - oferty składać można było w 

odniesieniu do wszystkich części - zgodnie z wyborem Wykonawcy (Dostawcy) – na jedno, dwa lub trzy 

zadania. 

W dniu 18 listopada 2022 r. Wykonawca - Prosprzątanie Sp. z o.o. złożył ofertę dotycząca niniejszego 

postępowania, w tym ofertę częściową – dla Zadania III, podając w pkt 2.3.2) formularza oferty termin 

realizacji zamówienia jednostkowego (24 godziny) bez wskazania w pkt 2.3.1) formularza oferty ceny za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. Informacja o zaoferowanej cenie nie wynikała również z treści 

załączonej do oferty i podpisanej przez przedstawiciela Wykonawcy Tabeli wykazu asortymentu (wg 

załącznika nr I.4.3 do SWZ) – złożono niewypełniony dokument.  

Tym samym, z uwagi na fakt, iż oferta częściowa dla Zadania III nie zawiera ceny jej treść jest niezgodna 

z warunkami zamówienia, w szczególności pkt 12 SWZ i 30.1 SWZ oraz jest niezgodna z przepisami 

ustawy pzp - nie zawiera ceny w rozumieniu art. 7 pkt 1 ustawy pzp (przez cenę należy rozumieć cenę w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i 

usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą), w 

wyniku wyboru takiej oferty nie doszłoby do zawarcia umowy odpłatnej, o której mowa w definicji 

zamówienia zawartej w art. 7 pkt 32 ustawy pzp (przez zamówienie należy rozumieć umowę odpłatną 

zawieraną między Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez Zamawiającego 

od wybranego Wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług) oraz nie byłoby możliwości wyboru 

oferty najkorzystniejszej tj. uwzględniającej najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, skoro nie było 

ceny (art. 239 ust. 2 ustawy pzp). 

 


