
 

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, 
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NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 26 692 000,00 zł 

Warszawa, dnia 10.07.2020 r. 

DZP.26.11.19.2020 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: 

świadczenie usług polegających na zapewnieniu pracowników do wykonywania pracy w charakterze 

personelu pomocniczego na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (nr sprawy: 11/2020) 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843 ze zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zostały 

złożone następujące oferty: 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub  

nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Kryterium Nr 1: 

Cena całkowita 

brutto 

(w PLN) 

Warunki płatności 

1 

WORK INN sp. z o.o. 

ul. Szczygla 20/2 

05-270 Marki 

90 921,60 

oferta złożona na formularzu przed 

modyfikacją Zamawiającego z dnia 

29.06.2020 r. 

2 

Centrum Leasingu Pracowniczego 

Carden sp. z o.o. 

ul. Rycerska 24 

59-220 Legnica 

97 372,80 

oferta nr 2 złożona w dniu 26.06.2020 

r. i oferta nr 3 złożona w dniu 

07.07.2020 r. zostały złożone 

niezgodnie z zapisami SIWZ rozdział 

VII pkt 11 (na kopertach brak 

oznaczenia nr postępowania oraz 

nazwy postępowania), co skutkowało 

tym, iż Zamawiający zapoznał się 

przed terminem otwarcia ofert z 

treścią oferty 

3 

Centrum Leasingu Pracowniczego 

Carden sp. z o.o. 

ul. Rycerska 24 

59-220 Legnica 

412 050,00 

4 

ManBroker sp. z o.o. 

ul. Macierzy Szkolnej 4 

80-308 Gdańsk 

181 843,20 

zgodne/ 

niezgodne* 

z SIWZ 

5 

MS WORK SERVICE sp. z o.o. 

ul. Zwycięzców 28 lok. 25 

03-938 Warszawa 

431 760,00 

zgodne/ 

niezgodne* 

z SIWZ 

6 

SYNTRAX sp. z o.o. 

ul. Warszawska 21 

05-500 Piaseczno 

465 360,00 

zgodne/ 

niezgodne* 

z SIWZ 

7 

AG-MAR sp. z o.o. 

ul. Sowińskiego 66 lok. 10 

01-108 Warszawa 

475 272,00 

zgodne/ 

niezgodne* 

z SIWZ 

8 

Konsorcjum firm: 

Izan+ sp. z o.o. 

ul. Żabiniec 46 

31-215 Kraków 

i 

Vendi Cleaning sp. z o.o. 

ul. Traktorowa 126 

91-204 Łódź 

i 

Naprzód Service sp. z o.o. 

ul. Traktorowa 126 lok. 202 

91-204 Łódź 

418 320,00 

zgodne/ 

niezgodne* 

z SIWZ 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 420 099,12 zł brutto. 
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UWAGA !!! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszego 

dokumentu, czyli informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp 

przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

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

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej  

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 

 

 

ZATWIERDZAM: 

Zarząd 

Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Joanna Balcerak 


