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„Utrzymanie czystości w pomieszczeniach IPN” 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Warszawa, dnia 16-12-2020 r. 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 

Część nr 1 

Numer 

oferty 
Nazwa  i adres Wykonawcy Cena brutto (zł) 

Krotność mycia 

okien od wewnątrz 

2 

Clean-ARD Artur Cibor 

ul. Wyszogrodzka 3/39, 

 03-337 Warszawa 

797 176,68 zł 6 

3 

AGNUS Agnieszka Szustak 

ul. Białostocka 9,  

03-741 Warszawa 

719 808,96 zł 6 

4 

PU SOS Barwit Barbara Jakubczak 

 ul. Klemensiewicza 5a/32,  

01-318 Warszawa  

814 698,07 zł 6 

5 

Golkonda M.Rujna, B.Sieńczyk Sp.J 

ul. Wiśniowa 40 b lok 10,  

02-520 Warszawa 

1 019 559,12 zł 6 

 

Część nr 2 

Numer 

oferty 
Nazwa  i adres Wykonawcy Cena brutto (zł) 

Krotność mycia okien 

od wewnątrz 

1 

Adam Bujakiewicz „ A&M PARTNER, 

EKO-PARTNER” 

ul. Ostrobramska 101 lok. 210,  

04-041 Warszawa 

1 625 141,92 zł 

------ 

W przypadku nie 

wskazania krotności 

mycia okien, 

Zamawiający przyjmie – 

2 mycia. 

2 

Clean-ARD Artur Cibor 

ul. Wyszogrodzka 3/39, 

 03-337 Warszawa 

1 371 679,32 zł  6 

3 

AGNUS Agnieszka Szustak 

ul. Białostocka 9,  

03-741 Warszawa 

1 253 317,20 zł  6 

4 

PU SOS Barwit Barbara Jakubczak 

 ul. Klemensiewicza 5a/32,  

01-318 Warszawa 

1 329 113,50 zł  6 

5 

Golkonda M.Rujna, B.Sieńczyk Sp.J 

ul. Wiśniowa 40 b lok 10,  

02-520 Warszawa 

1 530 766,08 zł 6 
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Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

Część nr 1:  951 510,24 zł brutto 

Część nr 2: 1 020 203,76 zł brutto 

Kryterium oceny ofert stanowi cena z wagą 60 % oraz krotność mycia okien od wewnątrz z wagą  

40 %.  

 

Zamawiający informuje, że za pośrednictwem ePUAP-u, Wykonawca AWIMA Sp, J B. Wiśniewski   

z siedziba w Józefowie (05-410) przy ul. 3-go Maja 2  blok. 22 przesłał do Zamawiającego plik pn. 

AWIMA-OFERTA-IPN-SZYFR.ZIP. Zamawiający po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych 

 i plików nie mógł odszyfrować złożonej w/w oferty, w systemie miniPortal pojawił się komunikat 

„Informacja o zaszyfrowanym pliku nie istnieje w systemie”  

Tak złożonego pliku nie sposób określić jako oferta, ponieważ Zamawiający nie ma możliwości 

zapoznania się z jej treścią.  

W związku z powyższym de facto ww. Wykonawca nie złożył oferty w postepowaniu BAG-93/20 

dotyczącym Utrzymania czystości w pomieszczeniach IPN.  

 

 

 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

powyższej informacji jest obowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1). Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub  

w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii oświadczenia, następuje przy użyciu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Zał. 1:  wzór oświadczenia  
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Załącznik nr 1  

Oświadczenie Wykonawcy 

reprezentując Wykonawcę 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

(nazwa Wykonawcy) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Utrzymanie czystości w pomieszczeniach IPN”  

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  

w związku z zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją o Wykonawcach,  

którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, oświadczam że: 

1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  

z żadnym z Wykonawców* 

2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  

z Wykonawcą* 

……………….……………………………………………………………………………….…..  

* niepotrzebne skreślić 

 
................................................................... 

(imię i nazwisko oraz podpis elektroniczny 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

Podpisano elektronicznie 

 

Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji  

i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369, 1571, 1667) wraz z oświadczeniem może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  


