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                                                              Warszawa, 23.03.07 
 
 
WO.0322-3/07           
                                                                                     
 
 
             
                         Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, o odrzuceniu oferty 
                                                 i uniewaŜnieniu postępowania  
 
 
 
Na podstawie art.92 ust.1, w związku z art. 91 ust.1 i  art.89 ust.1 pkt 2, art.93 ust.3, w 
związku z ust.1, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz.  U z 2006 Nr 164, poz.1163) w 
imieniu zamawiającego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie informuję, 
Ŝe w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
usługę sprzątania pomieszczeń biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 
Warszawie oraz Delegatur w : Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach i Radomiu 
 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: 
 
1. Została wybrana jako najkorzystniejsza oferta :  Firma ROKO 
                                                                          Przedsiębiorstwo Usługowe 
                                                                          ul. Palestyńska 8/11 
                                                                          03-321 Warszawa 
 
na zadania obejmujące usługę sprzątania pomieszczeń biurowych  
- Delegatury w Ostrołęce na kwotę brutto zł 8.784,oo / 2007  -  976,oo/miesięcznie 
- Delegatury w Ciechanowie na kwotę brutto zł 8.784,oo / 2007 – 976,oo / miesięcznie 
- Delegatury w Płocku  na kwotę brutto zł.11.673,oo / 2007 – 1.297 ,oo / miesięcznie 
 
Stosownie do art.91ust.1 prawo zamówień publicznych zamawiający wybiera ofertę 
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
Jedynym kryterium oceny zgodnie z zapisem SIWZ była cena. 
Oferta firmy ROKO – Przedsiębiorstwo Usługowe, ul. Palestyńska 8/11,z siedzibą w 
Warszawie na poszczególne zadania była najkorzystniejszą ofertą w świetle przyjętego przez 
zamawiającego kryterium i uzyskała największą ilość punktów. 
 
2. Odrzucono ofertę złoŜoną przez wykonawcę : Firma ADD Katarzyna SkarŜyńska 
                                                                              ul. Kosynierów 10/318, 05-270 Marki 
                                                                                
na podstawie art.89 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z powodu jej niezgodności  
z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Stosownie do SIWZ wykonawca winien przedstawić wycenę kaŜdego zadania. 
Oferta złoŜona przez wykonawcę została sporządzona na jednym formularzu, obejmowała 
jedną cenę za cały przedmiot zamówienia, bez szczegółowego rozbicia. 
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Stosownie do art.89 ust.1 pkt.2 zamawiający odrzuca ofertę jeŜeli jej treść nie odpowiada 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
3. UniewaŜniono postępowanie przetargowe w części dotyczącej realizacji zadań 1, 3, 6  
    obejmującej zadania polegające na wykonaniu usługi sprzątania pomieszczeń biurowych 
 
    -  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie 
    -  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie - Delegatura w Siedlcach  
    -  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków - Delegatura  w Radomiu 
 
z uwagi na to, iŜ cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, jaką zamawiający moŜe 
przeznaczyć na realizację poszczególnych części zamówienia. 
 
PowyŜszy stan faktyczny wypełnia przesłankę określoną w art.93 ust.1 ustawy prawo 
zamówień publicznych i uzasadnia uniewaŜnienie postępowania w części dotyczącej tych 
zadań. 
 
 
 
 
 


