
   
 

 

  Bezrzecze, 27.05.2020 r.  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Nasz znak: PSPB.311.1.2020 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), zamieszcza informacje z otwarcia ofert 

złożonych w postępowaniu na: „Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości 

w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu”, które odbyło się w dniu 

26.05.2020r. 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

250 000,00 zł brutto 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty: 

OFERTA NR 1  

ELIDI Sp. z o.o. 

ul. Szlak 77/222 

31-153 Kraków 

Cena za 1 miesiąc realizacji usługi – 18 920,00 zł 

Wykonawca oświadczył, że oferuje termin płatności wynoszący 30 dni 

Wykonawca zadeklarował, że w realizacji zamówienia będzie brać udział 6 osób, które 

posiadają co najmniej 10-mieisęczne doświadczenia zawodowe w świadczeniu usług 

utrzymania czystości (sprzątania) w budynku (budynkach) użyteczności publicznej będących 

w ciągłym użytkowaniu 

 

OFERTA NR 2 

Tomex Usługi Porządkowe Marcin Rudnicki 

ul. Celna 1/10a 

71-273 Szczecin 

Cena za 1 miesiąc realizacji usługi – 27 500,00 zł  

Wykonawca oświadczył, że oferuje termin płatności wynoszący 30 dni 

Wykonawca zadeklarował, że w realizacji zamówienia będzie brać udział 8 osób, które 

posiadają co najmniej 10-mieisęczne doświadczenia zawodowe w świadczeniu usług 

utrzymania czystości (sprzątania) w budynku (budynkach) użyteczności publicznej będących 

w ciągłym użytkowaniu 

 

OFERTA NR 3 

PANEL SERWIS Sp. z o. o. 

ul. Kaszubska 6 

62-800 Kalisz 

Cena za 1 miesiąc realizacji usługi – 27 474,90 zł 

Wykonawca oświadczył, że oferuje termin płatności wynoszący 30 dni 

Wykonawca zadeklarował, że w realizacji zamówienia będzie brać udział 4-5 osób, które 

posiadają co najmniej 10-mieisęczne doświadczenia zawodowe w świadczeniu usług 

utrzymania czystości (sprzątania) w budynku (budynkach) użyteczności publicznej będących 

w ciągłym użytkowaniu 



   
 

 

OFERTA NR 4 

Usługi Techniczno-Melioracyjne „Hydrotech” Sp. z o. o. 

ul. Powstańców Styczniowych 2/103 

62-510 Konin 

Cena za 1 miesiąc realizacji usługi – 22 000 zł  

Wykonawca oświadczył, że oferuje termin płatności wynoszący 21 dni 

Wykonawca zadeklarował, że w realizacji zamówienia będzie brać udział 8 osób, które 

posiadają co najmniej 10-mieisęczne doświadczenia zawodowe w świadczeniu usług 

utrzymania czystości (sprzątania) w budynku (budynkach) użyteczności publicznej będących 

w ciągłym użytkowaniu 

 

OFERTA NR 5 

Usługi Hydrotechniczno-Budowlane „Hydrobud” Sp. z o.o. 

ul. 11 listopada 42C 

62-510 Konin 

Cena za 1 miesiąc realizacji usługi – 24 000 zł 

Wykonawca oświadczył, że oferuje termin płatności wynoszący 21 dni 

Wykonawca zadeklarował, że w realizacji zamówienia będzie brać udział 8 osób, które 

posiadają co najmniej 10-mieisęczne doświadczenia zawodowe w świadczeniu usług 

utrzymania czystości (sprzątania) w budynku (budynkach) użyteczności publicznej będących 

w ciągłym użytkowaniu 

 

OFERTA NR 6 

POZIOM Sp. z o.o. 

ul. Kostrzyńska 89E 

66-400 Gorzów Wielkopolski  

Cena za 1 miesiąc realizacji usługi – 78 736,66 zł 

Wykonawca oświadczył, że oferuje termin płatności wynoszący 60 dni 

Wykonawca zadeklarował, że w realizacji zamówienia będzie brać udział 11 osób, które 

posiadają co najmniej 10-mieisęczne doświadczenia zawodowe w świadczeniu usług 

utrzymania czystości (sprzątania) w budynku (budynkach) użyteczności publicznej będących 

w ciągłym użytkowaniu 

 

OFERTA NR 7 

Konsorcjum w składzie: 

Lider - Grupa Salus Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Monte Cassino 18/011  

70-467 Szczecin 

Partner - Grupa Salus Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o. 

ul. Monte Cassino 18/011  

70-467 Szczecin 

Cena za 1 miesiąc realizacji usługi – 18 420,00 zł 

Wykonawca oświadczył, że oferuje termin płatności wynoszący 30 dni 

Wykonawca zadeklarował, że w realizacji zamówienia będzie brać udział 10 osób, które 

posiadają co najmniej 10-mieisęczne doświadczenia zawodowe w świadczeniu usług 

utrzymania czystości (sprzątania) w budynku (budynkach) użyteczności publicznej będących 

w ciągłym użytkowaniu 

 

OFERTA NR 8  

DEA Natalia Kot-Palicka 

ul. Władysława Łokietka 5/2 

70-256 Szczecin 

Cena za 1 miesiąc realizacji usługi – 30 839,98 zł 



   
 

 

Wykonawca oświadczył, że oferuje termin płatności wynoszący 30 dni 

Wykonawca zadeklarował, że w realizacji zamówienia będzie brać udział 8 osób, które 

posiadają co najmniej 10-mieisęczne doświadczenia zawodowe w świadczeniu usług 

utrzymania czystości (sprzątania) w budynku (budynkach) użyteczności publicznej będących 

w ciągłym użytkowaniu 

 

OFERTA NR 9 

Firma Handlowo-usługowa Thomas Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Lubieszyńska 34 

72-006 Mierzyn 

Cena za 1 miesiąc realizacji usługi – 43 911,00 zł 

Wykonawca oświadczył, że oferuje termin płatności wynoszący 30 dni 

Wykonawca zadeklarował, że w realizacji zamówienia będzie brać udział 8 osób, które 

posiadają co najmniej 10-mieisęczne doświadczenia zawodowe w świadczeniu usług 

utrzymania czystości (sprzątania) w budynku (budynkach) użyteczności publicznej będących 

w ciągłym użytkowaniu 

 

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca  

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, 

 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia. 

 


