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Znak sprawy: A.2300.1.2016 
    
  

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - DLA ZADANIA NR 1 
 

1. Zamawiający:  
 
1) pełna nazwa Zamawiającego:  Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i         
                                                                  Rekreacji w Zielone Górze 
2) kod, miejscowość województwo:  65-022 Zielona Góra, Lubuskie  
3) ulica, nr domu: Sulechowska 41  
4) nr tel., faks tel. 0 68 412 50 01, faks 068 412 50 09 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  
 

1) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 209.000 euro na  

zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania 

2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra; 
3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Zadanie 1 - zakup i dostawa środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze 

      39.80.00.00-0 - środki czyszczące i polerujące 
4) rodzaj zamówienia – dostawy 

 

3. Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą dla zadania nr 1 – zakup i 
dostawa środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Zielonej Górze 
 

 firma: MERIDA Sp. z o.o. 

 kod, miejscowość: 53-015 Wrocław 

 ulica, nr domu, nr pokoju: Ul. Karkonoska 59 

 oddział: Zielona Góra, Ul. Zacisze 22, 65-775 Zielona Góra 

 Województwo: Lubuskie 

 cena oferty z VAT: 16.392,45 zł 

 ilość punktów przyznanych w kryterium cena „C”: 90,00 pkt; 

 ilość punktów przyznanych w kryterium skrócenie czasu realizacji zamówienia 
jednostkowego „CZ”: 10,00 pkt 

 łączna ilość punktów: 100,00 pkt 
 

4. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: 

  Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów – sumę 
punktów przyznanych w kryterium „C” + „CZ” – 100,00 pkt, w tym w kryterium cena „C” – 90,00 pkt, 
skrócenie czasu realizacji zamówienia jednostkowego ”CZ”- 10,00 pkt. 

http://www.mosir.zgora.pl/
mailto:mosir@mosir.zgora.pl


5. Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty dla zadania nr 1 - zakup i dostawa środków 
czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze 

1) oferta nr 4 złożona przez: 

 firma: Magazyn Czystości  Marlena Kopij 

 kod, miejscowość: 65-775 Zielona Góra 

 ulica, nr domu, nr pokoju: Ul. Zacisze 5A 

 Województwo: Lubuskie 

 cena oferty z VAT: 23.042,70 zł 

 ilość punktów przyznanych w kryterium cena „C”: 64,03 pkt; 

 ilość punktów przyznanych w kryterium skrócenie czasu realizacji zamówienia 
jednostkowego „CZ”: 10,00 pkt 

 łączna ilość punktów: 74,03 pkt 
2) oferta nr 3 złożona przez: 

 firma: MERIDA Sp. z o.o. 

 kod, miejscowość: 53-015 Wrocław 

 ulica, nr domu, nr pokoju: Ul. Karkonoska 59 

 oddział: Zielona Góra, Ul. Zacisze 22, 65-775 Zielona Góra 

 Województwo: Lubuskie 

 cena oferty z VAT: 16.392,45 zł 

 ilość punktów przyznanych w kryterium cena „C”: 90,00 pkt; 

 ilość punktów przyznanych w kryterium skrócenie czasu realizacji zamówienia 
jednostkowego „CZ”: 10,00 pkt 

 łączna ilość punktów: 100,00 pkt 
 

 
 
 
 

        ZATWIERDZAM 

           

                      Dyrektor  

             Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

              Robert Jagiełowicz 


