
 

 

Wrocław, dnia 23.06.2022 r. 
Znak sprawy: WRO-WA.2152.47.2022  

 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego Zapytania ofertowego o wartości 
poniżej 130.000 netto z dnia 14.06.2022 r. na świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości 
w części pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, ul. Oławska 31i pomieszczeń Urzędu 
Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 1 i pomieszczeń Urzędu Statystycznego  
we Wrocławiu Oddział w Legnicy, ul. Jaworzyńska 65, oraz pomieszczeń Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 
Oddział w Wałbrzychu, ul. Adama Mickiewicza 14, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:  
1. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 firmy: 

 
UNICO Sp. z o.o.,  

ul. Jaworzyńska 261/16, 
59-220 Legnica 

 
Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 1 nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym  
i w oparciu o przyjęte w Zapytaniu ofertowym kryterium oceny ofert cena oferty brutto 100% uzyskała liczbę 
punktów 100,00. 
 
2. Do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 2106.2022 r. do godz. 10:00 do Sekretariatu Urzędu w części 

I zamówienia - na świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w części pomieszczeń 
w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, ul. Oławska 31została przesłana pocztą elektroniczną 1 oferta.  

 

Numer 
oferty 

Nazwa  
(firma i adres Wykonawcy) 

Cena oferty w złotych brutto 

1 
UNICO Sp. z o.o.,  

ul. Jaworzyńska 261/16, 
59-220 Legnica 

7.995,00 

 
 
3. Do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 21.06.2022 r. do godz. 10:00 do Sekretariatu Urzędu w części 

II zamówienia - na świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach 
Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddziału w Jeleniej Górze ul. 1 Maja1,  została przesłana pocztą 
elektroniczną 1 oferta:  

 

Numer 
oferty 

Nazwa  
(firma i adres Wykonawcy) 

Cena oferty w złotych brutto 

1 
UNICO Sp. z o.o.,  

ul. Jaworzyńska 261/16, 
59-220 Legnica 

7.749,00 

 
 
 
 
 



2 

4. Do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 21.06.2022 r. do godz. 10:00 do Sekretariatu Urzędu w części 
III zamówienia - na świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach 
Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Legnicy ul. Jaworzyńska 65, została przesłana pocztą 
elektroniczną 1 oferta 

 

Numer 
oferty 

Nazwa  
(firma i adres Wykonawcy) 

Cena oferty w złotych brutto 

1 
UNICO Sp. z o.o.,  

ul. Jaworzyńska 261/16, 
59-220 Legnica 

5.608,80 

 
 

5. Do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 21.06.2022 r. do godz. 10:00 do Sekretariatu Urzędu w części 
IV zamówienia - na świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach 
Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu, ul. Adama Mickiewicza 14, została przesłana pocztą 
elektroniczną 1 oferta 

 

Numer 
oferty 

Nazwa  
(firma i adres Wykonawcy) 

Cena oferty w złotych brutto 

1 
UNICO Sp. z o.o.,  

ul. Jaworzyńska 261/16, 
59-220 Legnica 

5.608,80 

 
 
 
 
 
Jednocześnie informujemy, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie. 

 
Urząd Statystyczny we Wrocławiu uprzejmie informuje, że informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Oddziale w Jeleniej Górze, Legnicy i w Wałbrzychu. 
 
 
 

 
 

p.o. DYREKTORA 
URZĘDU STATYSTYCZNEGO  

we Wrocławiu 
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