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Egz. nr 1 

Malbork, dnia 21 grudnia 2020 r. 

 

 

                                                                                         Wszyscy zainteresowani 

                                                                                                 (strona internetowa Zamawiającego) 

 

 

 

 

Nr sprawy: 22.BLT.SZP.2612.160.2020 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wynajem i obsługa 

przenośnych urządzeń sanitarnych na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 

22. BLT w Malborku.” 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ 

ODRZUCENIE OFERTY 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku informuje, że w prowadzonym 

postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia         

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

określonego w art. 4 pkt. 8 na realizację powyższego zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę 

złożoną przez firmę: 

 

CZĘŚĆ NR 1- „Wynajem i obsługa przenośnych urządzeń sanitarnych na terenie lotniska  

22. BLT w Malborku.” 

 CZĘŚĆ NR 2- „Wynajem i obsługa przenośnych urządzeń sanitarnych na terenie lotniska  

49. BLot w Pruszczu Gdańskim.” 

 

             Oferta nr 1- 

TOI TOI Polska Sp. z o. o. 

ul. Płochcińska 29 

03-044 WARSZAWA 
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Uzasadnienie wyboru: Oferta wybranego wykonawcy spełnia wymagania zawarte w Zaproszeniu              

do złożenia oferty, została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie oraz formie, jest 

zgodna co do treści  z wymaganiami Zamawiającego, uzyskała najwyższą ilość punktów                           

w zakresie przyjętych kryteriów oceny oferty (najniższej ceny) tj. 100 pkt. Wykonawca spełnia 

wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 

 

W prowadzonym postępowaniu do upływu wyznaczonego terminu, tj. 11.12.2020 r. złożono 

oferty, które sklasyfikowano następująco: 

 
CZĘŚĆ NR 1 

 Wynajem i obsługa przenośnych urządzeń sanitarnych na terenie lotniska  

22. BLT w Malborku 

 

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia 35.341,92 zł  

Numer oferty, nazwa Wykonawcy 
Wartość brutto oferty w zł 
usługa cykliczna + usługa 

okazjonalna 

Liczba pkt. 
w ramach kryterium 

wartość oferty brutto 

Oferta nr 1 
TOI TOI Polska Sp. z o. o. 

ul. Płochcińska 29 

03-044 WARSZAWA 

21.932,64 100 

Oferta nr 2 
WC SERWIS Sp. z o. o., Sp. k. 

ul. Szybowa 2 

41-808 ZABRZE 

39.091,68 56,10 

Oferta nr 3 
mToilet Sp. z o. o. 

ul. Toruńska 31 

03-226 WARSZAWA 

28.918,08 Oferta odrzucona 

 

 

CZĘŚĆ NR 2 

 Wynajem i obsługa przenośnych urządzeń sanitarnych na terenie lotniska  

49. BLot w Pruszczu Gdańskim 

 

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia 69.074,64 zł  

Numer oferty, nazwa Wykonawcy 

Wartość brutto oferty w zł 

usługa cykliczna + usługa 

okazjonalna 

Liczba pkt. 
w ramach 

kryterium wartość 

oferty brutto 
 

Oferta nr 1 
TOI TOI Polska Sp. z o. o. 

ul. Płochcińska 29 

03-044 WARSZAWA 

47.779,20 100 

Oferta nr 2 
WC SERWIS Sp. z o. o., Sp. k. 

ul. Szybowa 2 

41-808 ZABRZE 

59.337,36 80,52 

Oferta nr 3 
mToilet Sp. z o. o. 

ul. Toruńska 31 

03-226 WARSZAWA 

54.152,64 Oferta odrzucona 
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W niniejszym postępowaniu Odrzucono ofertę: 

 

mToilet Sp. z o. o., ul. Toruńska 31, 03-226 WARSZAWA  

 

Uzasadnienie odrzucenia:  

Wykonawca nie przedstawił niezbędnych uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zgodnie z pkt. 3 Rozdziału VII Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej, o udzielenie 

zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenia na prowadzenie 

działalności określone w art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 18 października 2019 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz.210). Wykonawca winien był 

złożyć kopię zezwoleń dla poszczególnych gmin w swojej ofercie. 

Zamawiający w dniu 15.12.2020 r. wystosował do Wykonawcy wezwanie do uzupełnienia 

dokumentów. Do wyznaczonego terminu tj. 17.12.2020 r. nie wpłynęły/ zostały złożone, 

do Zamawiającego żadne dokumenty. Wobec powyższego stwierdza się, iż nie złożenie 

wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, skutkuje 

odrzuceniem oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  

z powodu nie wykazania posiadania niezbędnych zezwoleń na prowadzenie działalności. 

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze  

 
 

 

 

 

 

                                                                    Z poważaniem 
 

              ZASTĘPCA DOWÓDCY 

         22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

        /-/ ppłk Jerzy GOLENIOWSKI 
                                                                             
 

 

 

 

 

 

Wykonano w 1 egz. 

Egz. Nr 1 – ad acta 

Wykonała: I. Szmigiel (tel. 261 536 747)  

Dostęp do dokumentu: Sekcja  Zamówień Publicznych 

 


