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Wrocław, dn. 09.12.2021 r. 

 

Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu 

ul. Piłsudskiego 64a 

50-020 Wrocław         

Wykonawcy/strona BIP 

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania  

 

Niniejszym  na  podstawie  rozdziału X Zapytania ofertowego, Zamawiający Dolnośląskie Centrum Filmowe 

zawiadamia  o  wyniku  postępowania pn:  Świadczenie usług porządkowych polegających na utrzymaniu porządku 

i czystości w pomieszczeniach Dolnośląskiego Centrum Filmowego, mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 64a we 

Wrocławiu 

 

Do dnia 01.12.2021 r. do godziny 12:00 do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty: 

Numer 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Kryteria 

1 

Tomasz Cetera „CETERA” 

Stępin 44 

55-093 Kiełczów 

Cena: 109 224 zł brutto  

2 

KiKserwis Krzysztof Piekarek 

ul. Radosna 5/2 

51-361 Wilczyce 

Cena: 154 832,40 zł brutto 

3 

Wczysto.pl Sp. z o.o. 

ul. Górna 21 

27-230 Krynki 

Cena: 187 385,49 zł brutto 

 

A. Stosując algorytm i sposób obliczenia punktacji wynikający z rozdziału IX Zapytania ofertowego: 

Kryterium 1: Cena oferty brutto (C) – 100% 

Zamawiający przyznał następującą punktację w ramach kryteriów oceny ofert: 

Numer 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Kryteria 

1 

Tomasz Cetera „CETERA” 

Stępin 44 

55-093 Kiełczów 

Cena: 109 224 zł brutto/100 pkt  

2 

KiKserwis Krzysztof Piekarek 

ul. Radosna 5/2 

51-361 Wilczyce 

Cena: 154 832,40 zł brutto 

ODRZUCENIE 

3 

Wczysto.pl Sp. z o.o. 

ul. Górna 21 

27-230 Krynki 

Cena: 187 385,43 zł 

(przed poprawą omyłki 187 385,49 zł 

brutto) 

ODRZUCENIE 

 

B. Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy: Tomasz Cetera „CETERA” 

Stępin 44 55-093 Kiełczów  

W  postępowaniu  przetargowym  uczestniczyło 3 Wykonawców. Wybrana  oferta została sporządzona  

prawidłowo,  treść  dokumentów  oraz  ich  daty  odpowiadają  wymogom określonym  w  zapytaniu 
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ofertowym.  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść jego oferty odpowiada treści 

Zapytania ofertowego. Wykonawca uzyskał, najwyższą ilość punktów (100 pkt) zgodnie z kryteriami 

określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym. 

C. Zamawiający odrzucił oferty Wykonawców w postępowaniu: 

1. KiKserwis Krzysztof Piekarek ul. Radosna 5/2 51-361 Wilczyce  

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie rozdziału X pkt 1 ppkt 2 Zapytania ofertowego 

tj. Zamawiający odrzuci ofertę, w szczególności, gdy jest niezgodna z wymaganiami Zapytania 

ofertowego lub jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania  (w tym Wykonawca nie wykazał 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, złożył ofertę w innej formie). Wykonawca nie wykazał 

spełnienia warunków udziału w postepowaniu. Zgodnie z rozdziałem V pkt 2 Zapytania ofertowego 

Zamawiający wymagał, aby Wykonawca należycie zrealizował w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w 

którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, co najmniej dwie usługi sprzątania pomieszczeń w obiekcie użyteczności publicznej o wartości 

70 000 zł brutto każda z usług. Wykonawca w wykazie usług wskazał dwie usługi, które nie zostały 

wykonane w obiektach użyteczności publicznej, a także kwota wykonanych usług jest poniżej kwot 

wymaganych przez Zamawiającego. 

2. Wczysto.pl Sp. z o.o. ul. Górna 21 27-230 Krynki 

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie rozdziału X pkt 1 ppkt 2 Zapytania ofertowego 

tj. Zamawiający odrzuci ofertę, w szczególności, gdy jest niezgodna z wymaganiami Zapytania 

ofertowego lub jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania  (w tym Wykonawca nie wykazał 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, złożył ofertę w innej formie). Wykonawca nie wykazał 

spełnienia warunków udziału w postepowaniu. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia referencji 

potwierdzających należyte wykonanie usług wskazanych przez Wykonawcę w wykazie usług bądź 

innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane – 

Wykonawca nie załączył ich do oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił 

wymaganych dokumentów i tym samym nie potwierdził, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

D. Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców z postępowania. 

E. Zamawiający informuje, iż o terminie zawarcia umowy zawiadomi wykonawcę odrębnym pismem. 

 

 

         Zatwierdzam: 

 

                    Dyrektor Jarosław Perduta 

 

 


