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Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. 

L. dz. MOS7-0710/…../13 

Znak sprawy: MOS7/I/01/2013/rozpoznanie 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie, na podstawie 

Regulaminu wewnętrznego z dnia 28 stycznia 2010 r., w sprawie gospodarowania środkami 

publicznymi o wartości szacunkowej, nieprzekraczającej równowartości kwoty, o której 

mowa w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje, iż w postępowaniu 

znak sprawy MOS7/I/01/2013/rozpoznanie na: „Stałą sukcesywną dostawę środków 

czystości oraz artykułów gospodarczych” wybrano najkorzystniejszą ofertę spełniającą 

warunki SIWZ złożoną przez: 

1. Zadanie 1 – środki czystości 

Zgłoszono ofert: 3 w tym: 

1. Ofert niespełniających wymogów formalnych: 1 

2. Ofert niespełniających wymogów technicznych: 0  

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez: 

Nazwa oferenta Kwota brutto 

Higiena Serwis Spółka Jawna 

ul. Inżynierska 6 

03-422 Warszawa 

12.438,82 zł 
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Oferty niespełniające warunków formalnych: 

Nazwa oferenta Przyczyna 

„WOLPRES” Spółka Jawna 

ul. Tartaczna ¾ 

26-600 Radom 

Oferta została wyłączona z oceny 

merytorycznej z uwagi na braki formalne 

oferty. Oferta złożona niezgodnie z pkt. III 

ust 4. SIWZ. 

 

2. Zadanie 2 – artykuły gospodarcze 

. Zgłoszono ofert: 4 w tym: 

1. Ofert niespełniających wymogów formalnych: 1 

2. Ofert niespełniających wymogów technicznych: 1 

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez: 

 

Nazwa oferenta Kwota brutto 

Higiena Serwis Spółka Jawna 

ul. Inżynierska 6 

03-422 Warszawa 

8.555,60 zł 

 

Oferty niespełniające warunków formalnych: 

Nazwa oferenta Przyczyna 

„WOLPRES” Spółka Jawna 

ul. Tartaczna 3/4 

26-600 Radom 

Oferta została wyłączona z oceny 

merytorycznej z uwagi na braki formalne 

oferty. Oferta złożona niezgodnie z pkt. III 

ust 4. SIWZ 
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Oferty niespełniające wymogów technicznych: 

Nazwa oferenta Przyczyna 

„ADMOR”  

ul. Wilczyńskiego 35/1 

26-600 dom  

Po analizie kart charakterystyki oraz ocenie zastosowania 

przedstawionych próbek produktów zgodnie z ich 

przeznaczeniem, tj. płynu do podłogi, płynu do mycia szyb 

oraz mydła w płynie stwierdza się, iż zaproponowane  

w ofercie produkty nie spełniają oczekiwoanych parametrów 

technicznych ujętych w SIWZ. 

 

3. Zadanie 3 – jednorazowe akcesoria kuchenne 

Nie złożono ofert dla Zadania nr 3. 

 

Dziękujemy wszystkim Oferentom za poświęcony czas i złożenie oferty.  

Z wybranym Oferentami będziemy kontaktować się indywidualnie. 

 

 

 

D Y R E K T O R 

MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII Nr 7 

/ - / 

mgr Robert Lisewski 


