
Informacja z otwarcia ofert  
w przetargu nieograniczonym CIS-WAG.271.16.2016 

„Świadczenie usług sprzątania i utrzymania w czystości powierzchni 

zajmowanych przez Centrum Informatyki Statystycznej mieszczących się 

w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 

w Warszawie”. 

W dniu 12.12.2016 r. o godzinie 11.30, Komisja przetargowa dokonała otwarcia 

ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  195 201,00 zł brutto. 

Przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 12.12.2016 r. do godz. 11:00 złożono 

4 oferty. 

Zestawienie ofert: 

Oferta nr 1 

Nazwa Wykonawcy 

Przedsiębiorstwo Usługowe S.O.S. BARWIT 
Barbara Jakubczak  

ul. Klemensiewicza 5A lok 32 
01-318 Warszawa 

Cena oferty brutto  202 477,83 zł 

Termin wykonania  Zgodnie z SIWZ 

Warunki płatności  Zgodnie z SIWZ 

Świadczenie usługi 

dodatkowego prania wykładzin 

na powierzchni do 140 m
2
 

TAK 

Usunięcie usterek z zakresu 

sprzątania codziennego 

zgłoszonych do 10:00 nastąpi w 

terminie  

Do 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia 

Zatrudnienie do wykonywania 

usług sprzątania określonych w 

Tabeli nr 1 zawartej w Opisie 

przedmiotu zamówienia - co 

najmniej jedna osoba bezrobotna 

w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r o 

promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.), 

w wymiarze minimum 30% 

łącznego wymiaru (sumy) etatów 

osób skierowanych do realizacji 

zamówienia  

Będzie zatrudniona 

Oferta nr 2 

Nazwa Wykonawcy 
AWIMA Sp. Jawna B. Wiśniewski  

ul. 3 Maja 2B/22 
05-410 Jozefów 

Cena oferty brutto  258 039,24 zł 

Termin wykonania  Zgodnie z SIWZ 

Warunki płatności  Zgodnie z SIWZ 



  

 2 

Świadczenie usługi 

dodatkowego prania wykładzin 

na powierzchni do 140 m
2
 

TAK 

Usunięcie usterek z zakresu 

sprzątania codziennego 

zgłoszonych do 10:00 nastąpi w 

terminie  

Do 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia 

Zatrudnienie do wykonywania 

usług sprzątania określonych w 

Tabeli nr 1 zawartej w Opisie 

przedmiotu zamówienia - co 

najmniej jedna osoba bezrobotna 

w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r o 

promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.), 

w wymiarze minimum 30% 

łącznego wymiaru (sumy) etatów 

osób skierowanych do realizacji 

zamówienia  

Będzie zatrudniona 

Oferta nr 3 

Nazwa Wykonawcy 
AGNUS Agnieszka Szustak 

ul. Białostocka 9 
03-741 Warszawa 

Cena oferty brutto  215 102,40 zł 

Termin wykonania  Zgodnie z SIWZ 

Warunki płatności  Zgodnie z SIWZ 

Świadczenie usługi 

dodatkowego prania wykładzin 

na powierzchni do 140 m
2
 

TAK 

Usunięcie usterek z zakresu 

sprzątania codziennego 

zgłoszonych do 10:00 nastąpi w 

terminie  

Do 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia 

Zatrudnienie do wykonywania 

usług sprzątania określonych w 

Tabeli nr 1 zawartej w Opisie 

przedmiotu zamówienia - co 

najmniej jedna osoba bezrobotna 

w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r o 

promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.), 

w wymiarze minimum 30% 

łącznego wymiaru (sumy) etatów 

osób skierowanych do realizacji 

zamówienia  

Będzie zatrudniona 



  

 3 

Oferta nr 4 

Nazwa Wykonawcy 
BM COMPLEX 
ul. Blokowa 6 

03-614 Warszawa 

Cena oferty brutto  243 343,20 zł 

Termin wykonania  Zgodnie z SIWZ 

Warunki płatności  Zgodnie z SIWZ 

Świadczenie usługi 

dodatkowego prania wykładzin 

na powierzchni do 140 m
2
 

TAK 

Usunięcie usterek z zakresu 

sprzątania codziennego 

zgłoszonych do 10:00 nastąpi w 

terminie  

Do 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia 

Zatrudnienie do wykonywania 

usług sprzątania określonych w 

Tabeli nr 1 zawartej w Opisie 

przedmiotu zamówienia - co 

najmniej jedna osoba bezrobotna 

w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r o 

promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.), 

w wymiarze minimum 30% 

łącznego wymiaru (sumy) etatów 

osób skierowanych do realizacji 

zamówienia  

Będzie zatrudniona 

 

Protokołowała: Iwona Cender  


