
Warszawa, dnia 24.02.2021 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA                 
Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na:  „Świadczenie

usług polegających na zapewnieniu  pracowników do wykonywania pracy w charakterze personelu pomocniczego

na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.”. 

Do dnia 23.02.2020 r. zostały złożone następujące oferty:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub 
nazwisko

oraz adres wykonawcy

Stawka
brutto za

jedną
godzinę
pracy

(w PLN)

Cena
całkowita

brutto

(w PLN)

Kryterium nr 1:
Cena brutto

oferty
Waga: 100 %

[pkt]

Łączna liczba
punktów uzyskanych
za wszystkie kryteria

oceny ofert:

1

MS Work Service sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 28 lok. 25

03-938 Warszawa
26,90 180 768,00 100,00 100,00

2

Novaera Group sp. z o.o.
ul. Akacjowa 5

33-312 Tęgoborze
25,33 170 217,60 Oferta odrzucona

3

Naprzód Hospital sp. z o.o.
ul. Traktorowa 126

91-204 Łódź
oraz

Vendi Cleaning sp. z o.o.
ul. Traktorowa 126

91-204 Łódź

32,47 218 198,40 82,85 82,85

Zamawiający Szpital Czerniakowski sp. z o.o. zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

wybiera ofertę nr 1 firmy  MS Work Service sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie (03-938) przy ul. Zwycięzców 28 lok. 25

za kwotę brutto: 180 768,00 zł.

Uzasadnienie wyboru

Po spełnieniu postawionych przez Zamawiającego wymagań oferta została uznana za najkorzystniejszą w  oparciu o podane

kryteria  wyboru oferty:  Oferowana cena całkowita brutto (100%).  Oferta firmy przedstawia  najkorzystniejszy  bilans

kryteriów.

Zamawiający Szpital Czerniakowski sp. z o.o. zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

odrzuca ofertę firmy Novaera Group sp. z o.o. z siedzibą w Tęgoborze (33-312) przy ul. Akacjowej 5. 

Uzasadnienie odrzucenia

Oferta złożona w dniu 23.02.2021 r. nie spełnia wymagań zapisu pkt. 6 Zapytania ofertowego. Zgodnie z pkt. 6 Zapytania

ofertowego Zamawiający wymagał złożenia oferty osobiście w oryginale lub elektronicznie z zastrzeżeniem, iż powinna

ona być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Złożona przez

firmę Novaera Group sp. z o.o. oferta stanowi kopię dokumentu i nie jest opatrzona żadnym z wymaganych podpisów.
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