
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

Nr sprawy: ZP/22/19/BS 
 

Kraków, dnia 18.11.2019 r. 
 
Dotyczy postępowania w trybie zapytania o cenę na: „Utrzymanie czystości w budynkach przy ul. 
Nad Drwiną 10 w Krakowie (część–1) oraz utrzymanie czystości w budynku biurowym wraz 
z utrzymaniem w czystości terenu przyległego do budynku przy ul. Kordylewskiego 11 
w Krakowie (część–2)”. 
 

Część 1 - Utrzymanie czystości w budynku biurowo-usługowym przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zwana dalej Zamawiającym, działając na 
podstawie art. 93 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz. 1843 ze zm.), 
zwanej dalej ustawą, informuje o unieważnieniu części 1 przedmiotowego postępowania z uwagi na to, 
iż nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu. 
 

Część 2- Utrzymanie czystości w budynku biurowym wraz z utrzymaniem w czystości terenu przyległego 
do budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie 
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą, w wyniku badania i oceny 
ofert w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez  

ROKA PLUS Sp. z o.o. 
Ul. Polna 14 

97-300 Piotrków Trybunalski 
Oddział Nowy Sącz 

Ul. Wyspiańskiego 22 
33-300 Nowy Sącz 

Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem w wysokości 220 401,78 
złotych brutto (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta jeden złotych 78/100).  
Wybrany Wykonawca przedłożył ważną ofertę, spełniającą warunki zawarte w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, z najniższą ceną. 
 
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja przyznana ofertom 
w  poszczególnych kryteriach oceny ofert. 
 

Numer 
oferty 

Nazwa Wykonawcy 
 
Liczba punktów w 

kryterium cena  

1 

ROKA PLUS Sp. Z o.o. 
ul. Polna 14, 97-300 Piotrków Trybunalski 

oddział Nowy Sącz 
ul. Wyspiańskiego 22, 

33-300 Nowy Sącz 

100 

2 

HEMAG  
H. Guziak Sp. J. 

ul. Konecznego 8,  
31-216 Kraków 

73,00 

3 

Konsorcjum: 
Security & Cleaning System Sp. Z o.o. - Lider 

ul. Racławicka 15/19,  
53-149 Wrocław 

Security & Cleaning System Sp. Z o.o. Sp. k. – 
członek 

ul. Racławicka 15/19,  
53-149 Wrocław 

85,04 

 
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.  


