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III.G. 211/01/10 
 
 
 
 Wszyscy Wykonawcy 

 
  
 

ZAWIADOMIENIE 
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ 

 O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE  
 
 
 

Niniejszym informuję, Ŝe w prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową  

w Zielonej Górze postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych  oraz utrzymanie  

w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych 

przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur okręgu 

zielonogórskiego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień  publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający 

dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złoŜonej przez Wykonawcę: 

 

POZIOM POLSKA sp. z o.o. ul. Husarska 20 66-400 Gorzów Wlkp. 
 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, Ŝe oferta niniejszego 

Wykonawcy zawiera najniŜszą cenę, tj. 552.199,68 zł brutto, tym samym uzyskując 100 

punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego, na podstawie 

kryteriów wskazanych w SIWZ. 

 

Pozostałe waŜne oferty złoŜyli: 

 
1. 

 
Biuro Ochrony „KOBRA” sp. z o.o. 
ul. Sulechowska 1 
65-022 Zielona Góra 
 

Całkowita cena brutto: 732.839,63 zł 

uzyskując 75,35 punktów, w kryteriach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia 

publicznego. 

 
2. 

 
„JANTAR” sp. z o.o. 
ul. Zygmunta Augusta 71 
76-200 Słupsk 
 

Całkowita cena brutto: 741.153,46 zł 

uzyskując 74,5 punktów, w kryteriach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia 

publicznego. 
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3. 

 
YAX – Wleklik 
Zakład Pracy Chronionej 
ul. Wjazdowa 5 
59-220 Legnica 
 

Całkowita cena brutto: 612.975,88 zł 

uzyskując 90,08 punktów, w kryteriach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia 

publicznego. 

 
4. 

 
BEJUR spółka z o.o. 
ul. Szkolna 14 
67-100 Nowa Sól 
 

Całkowita cena brutto: 673.017,11 zł 

uzyskując 82,05 punktów, w kryteriach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia 

publicznego. 

 
5. 

 
DGP DOZORBUD Grupa Polska sp. z o.o. 
ul. N.M. Panny 5e 
59-220 Legnica 
 

Całkowita cena brutto: 838.141,20 zł 

uzyskując 65,88 punktów, w kryteriach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia 

publicznego. 

 
6. 

 
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „CERBER” 
Wiesław Bąkowski 
ul. Chrobrego 14 
68-100 śagań 
 

Całkowita cena brutto: 639.657,03 zł 

uzyskując 86,33 punktów, w kryteriach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia 

publicznego. 

 
7. 

 
Przedsiębiorstwo „PERFEKT” 
Małgorzata i Jacek Marciniak 
Zakład Pracy Chronionej 
ul. Świętojańska 1/2 
65-089 Zielona Góra 
 

Całkowita cena brutto: 655.292,52 zł 

uzyskując 84,27 punktów, w kryteriach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia 

publicznego. 

 
8. 

 
Zakład Usług Gospodarczo-Socjalnych 
„ANTEMA” sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 8a 
58-506 Jelenia Góra 
 

Całkowita cena brutto: 717.172,56 zł 

uzyskując 77,00 punktów, w kryteriach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia 

publicznego. 

 
9. 

 
INWEMER SYSTEM sp. z o.o. 
ul. Sulejowska 45 
97-300 Piotrków Trybunalski 
 

Całkowita cena brutto: 698.362,56 zł 

uzyskując 79,07 punktów, w kryteriach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia 

publicznego. 
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10. 

 
IMPEL CLEANING sp. z o.o. 
ul. ŚlęŜna 118 
53-111 Wrocław 
 

Całkowita cena brutto: 719.250,03 zł 

uzyskując 76,77 punktów, w kryteriach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia 

publicznego. 

 
11. 

 
LESPIN  sp. z o.o. 
ul. 17 Stycznia 90 
64-100 Leszno 
 

Całkowita cena brutto: 768.760,50 zł 

uzyskując 71,83 punktów, w kryteriach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia 

publicznego. 

 

Zgodnie z art.94 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),  podpisanie umowy nastąpi 

w dniu 08.02.2010r. 

 
  

 
 

Prokurator Okręgowy 
/-/Jan Wojtasik 

Prokurator Prokuratury Apelacyjnej 
 
 

 


