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Ogłoszenie nr 510037171-N-2020 z dnia 02-03-2020 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej: Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa
Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie, nr postępowania DE-

WZP.261.23.2019.JJ 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Projekt Pomoc Techniczna dla Instytucji Pośredniczącej MEN na lata 2019 i 2020 POWR.06.01.00-
00- 0201/18

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 639097-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540004192-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajowy numer identyfikacyjny 17793900000000, ul. al.
Jana Chrystiana Szucha  25, 00-918  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.
223 474 242, e-mail de_men@men.gov.pl, faks 226 215 010. 
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/edukacja 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch.
Szucha 25 w Warszawie, nr postępowania DE-WZP.261.23.2019.JJ

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DE-WZP.261.23.2019.JJ

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa Edukacji
Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
został przedstawiony w załączniku nr 1 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy wraz z
załącznikami). 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9 (Usługi sprzątania). 4.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: Wymagane jest, aby wszystkie osoby
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świadczące usługi niezbędne do realizacji zamówienia, określone w punktach II.1-10
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, były w okresie realizacji zamówienia zatrudnione
przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wymiarze co najmniej 1/2 etatu na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1040, ze zm.). Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone zostały w § 11 Istotnych
postanowień umowy. 5. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy: Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca do realizacji zamówienia zatrudnił co najmniej jedną osobę
bezrobotną, która będzie bezpośrednio uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia. Osoba ta
zostanie zatrudniona na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę zgodnie z przepisami
Kodeksu pracy) w wymiarze co najmniej 1/2 etatu na podstawie skierowania powiatowego
urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, ze zm.) lub na postawie właściwego dokumentu
kierującego bezrobotnych do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją
zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone zostały w § 10 Istotnych
postanowień umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/02/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 496000.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  17 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Michał Jabłoński "NITEO" 
Email wykonawcy: michal.jablonski@niteo.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Pałacowa 1 lok. 8 
Kod pocztowy: 05-118 
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Miejscowość: Legionowo 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 605160.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 605160.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1094724.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


