
 

  

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 
ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin 

tel. 81 466 53 00, fax. 81 466 53 01 
www.mopr.lublin.eu,  e-mail: centrum@mopr.lublin.eu 

 
 
 

Lublin, dnia 30 grudnia 2019 r.  
MOPR.D-OR.333.16.10.2019.9 
 

Otrzymują 
Uczestnicy postępowania 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego: Usługa kompleksowego sprzątania obiektów biurowych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. 
nr postępowania MOPR.WS-OR-ZP.333 -16.10.2019/U 

 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
W ZAKRESIE CZĘŚCI nr 5 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie części nr 5, ponieważ wartość 
złożonych ofert przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
 
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części nr 5 - Usługa kompleksowego 
sprzątania obiektów biurowych – Obszar nr 5 oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
 
1. F.U. M.A.D.SERVICE Mirosław Droń, Jamielnik Kolonia 11A, 21-450 Stoczek Łukowski 
Cena ofertowa brutto, po dokonaniu przez Zamawiającego poprawy oczywistych omyłek 
rachunkowych: 56 796,13 zł. 
Ilość osób ogółem wykonujących usługę sprzątania na podstawie umowy o pracę: 3 osoby 
Zastosowanie worków na śmieci z folii biodegradowalnej (kompostowalnej) zgodnie z EN 
14995 lub EN 13432 przy realizacji usługi: TAK 
Wykonawca zrezygnował z udziału w przedmiotowym postępowaniu.  
 
2. CLEAR HOUSE Usługi sprzątania, Katarzyna Skowronek,  
     Ul. Nałkowskich 114, 20-470 Lublin 
Cena ofertowa brutto: 45 028,80 zł  
Ilość osób ogółem wykonujących usługę sprzątania na podstawie umowy o pracę: 3 osoby 
Zastosowanie worków na śmieci z folii biodegradowalnej (kompostowalnej) zgodnie z EN 
14995 lub EN 13432 przy realizacji usługi: TAK 
 
3. CARZONI Izabela Seweryn,  
     ul. Witosa 10A, 26-600 Radom 
Cena ofertowa brutto: 72 610,00 zł 
Ilość osób ogółem wykonujących usługę sprzątania na podstawie umowy o pracę: 3 osoby 
Zastosowanie worków na śmieci z folii biodegradowalnej (kompostowalnej) zgodnie z EN 
14995 lub EN 13432 przy realizacji usługi: TAK  
 
 
 
 



 
 
4. EKO-TEAM Kot i wspólnicy, ul. Koncertowa 7/215, 20-843 Lublin 
Cena ofertowa brutto: 44 212,60 zł 
Ilość osób ogółem wykonujących usługę sprzątania na podstawie umowy o pracę: 3 osoby  
Zastosowanie worków na śmieci z folii biodegradowalnej (kompostowalnej) zgodnie z EN 
14995 lub EN 13432 przy realizacji usługi: TAK 
 
 
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w zakresie części nr 5 wynosi 35 510,00 zł.  
Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do wartości najkorzystniejszej oferty.  
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie  
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.     


