PO VII WB 261.9.2019,,6wiadczenie uslug kompteksowega sprzEtania pamieszczei w budynkach prokuratur
okregu gorzawskiego oraz utrzynania czystoCci na terenach przyleglych da tych budynkow"

(iorz-riw Wlkp.. 02.05.20 1 9 r,

PROTOKOL Z OTWARCIA OFERT
Sporz4clzony rv dniu 02.05.2019 r. na okoliczno(c otwarcia o1-crt zloiot.rych
\\ pr',/eltrtLl rrieogrlrrrie zorrr rr) potl 11171ag ..Swiatlczcnie uslug kgmpleksor\ego sprz4tllnia
pomioszczef lv budynkach prokuratur okrQgu gorzowskiego oraz utrzymania czysto(ci
na tcrenach przyleglych do tych butlynkriw".
W dniu 30.0,1.2019 r. o godzinie 13:15 w Sali konf'crenc1, jnej Prokuratury Okrggowrj

u, (iolzowie Wlkp. (pok. nr 7) mialo

miejsce otwarcic ol-ert w postgpowaniu pn.
uslug
kompleksowcgo
sprzqtania pomieszczcfi n,budynkach prokuratur
,,Swiadczenie
okrggu gorzowskiego oraz utrzymania czystoSci na tercnach przyleglych do tvch
budynktirv". Poclczas otwarcia ot'crt oclczytano nazwq postgltowania oraz tryb udzielenia
zam6rvicnia. Nastgpnie odczytano infbmacjg o r.vysoko(ci irodk6w. jakie Zamarviajilcl,
zanrierza pr t.et.n'aczyi na sfinansowanic zanrowienia publiczncgo. tj. 55tl 575,29 zl brutto
oraz podano ilo(i zloZonych of-err 5. Nastgpnic Przewoclnicz4r:y Komisji Przetargowr'j
oLwicral kolcjno oI'ert1. Poclczas otwatcia infornrou,al obccne osoby o nazrvach i adresacfi
Wykonau,c6r.v oraz podanych przez nich cenach za wykonanic zaln(rrvicnia oraz
o pozostalych krytcriach oceny ofert, a tak2e o warunkach platnosci zarvartych w o l'ertacl.r
(kltire s4 zgodne z SIWZ i urnow4):

l. Jantar Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum,
Jantar 2 Sp. z o.o.- Konsorcjant,
Sekret Sp. z o.o.- Konsorcjant
ul. Zygmunta Augusla 7 I
76-200 Slupsk
cena: 1 618 056.00 z1 bn"rtto

Wykonawca oSwiadczyl, 2e zaplaci karg utnovn,n4 u, r,,,ysoko(ci 2OO 't.l z.a kaZdv dzie:i
niewykonania Iub r.rier.raleZytego wykonania uslugi.
Wykonawca oSwiadczyl. 2e bgdzie stosowal do realizacii przedrniotu zant6wicnia nastqpujqcq
iloSi ekologioznych Slodkiirv czvstoSci: 4, kazd.v rlo innego lodza.irL ponicrzchni czyszczolrj.
2. Klinet sp. z o. o.- Lider Konsorcium,
Konsalnct Ochrona sp. z o.o.,
tul. Jana Kazimierza 55
0 1-267 Warszawa
ocna: I 202 116(.l.32 z1 bruttir
Wykonaw-ca o(wiadczyl, ').c ztrphrci karg uurow.r4 u, wysokoSci 2OO 't.l za kaZdy dzieti
nio.vykonania lub nienale2ytcgo rvykonania uslugi.
Wykonar'vca oS."viadczyl. 2e bgilzic stosowat do rcalizac.ji przedntioLu zam6wienia nastgpujqcl
iloSi ekoJogicznych Srodk6w czysto(ci: 4, kaZdy clo innego roclzaju ponierzclini czyszczonL.i.

PO VII WB 261.9.2019,,Swiadczenie ustug kompleksowego sprzEtania pomieszczei w budynkach prokuratur
okregu gotzowskiego oraz utrzymania czystoCci na terenach przytegtych do tych budynk6w,,

3. DGP CLEAN PARTNER Sp. o.o.- Lider Konsorcjum,
ul. NajSwiEtszej Marii Pannl 5e
59-220 Legnica

DGP Provider Sp. z o.o.
Aleja Niepodlegloici 7 7 5 12
81-805 Sopot
7 MG Sp. z o.o.
ul. NajSwigtszej Marii Panny 14
59-220 Legnica
SEBAN Sp. z o.o.
ul. Jesionowa 9A
40- 159 Katowice
cena: 578 230.32 z1 brutto
Wykonawca oSwiadczyl, 2e zaplaci karg umown4 w wysokodci 500 zl za kaLdy dzieh
niewykonania lub nienale2ytego wykonania uslugi.
Wykonawca odwiadczyl, 2e bEdzie stosowal do realizac.ii przedmiotu zam6wienia nastgpuj4c4
iloS6 ekologicznych Srodk6w czystoSci: 4, kazdy do innego rodzaju powierzchni czyszczonej.
4. Koncesjonowana

Firma Ochrony Mienia ,,HERKULES",

ul. Wyszyirskiego 1 1- 13
66-400 Gorz6w Wlkp.
cena: 1 006 218^00 zl brutto
Wykonawca o6wiadczyl, Ze zaplaci karg umown4 w wysokoSci 500 zl za ka2dy dziei
niewykonania lub nienale2ytego wykonania uslugi.
Wykonawca oSwiadczyl,2e bgdzie stosowal do realizac.ji przedmiotu zam6wienia nastgpujqc4
iloS6 ekologicznych 6rodk6w czystoSci: 4, kaZdy do innego rodzaju powierzchni czyszczonel.
5. PHU

ECO-CLEAN Klaudyna Antczak,

ul. Migdzychodzka 12
66-400 Gorz6w Wlkp.
cena: 489 202.56 zl brutto
Wykonawca oSwiadczyl, 2e zaplaci karg umownE w wysokoSci 500 zl za kahdy dzief,
niewykonania lub nienaleZytego wykonania uslugi.
Wykonawca oSwiadczyl, ze bgdzie stosowal do realizacji przedmiotu zam6wienia nastgpuj4c4
iloSi ekologicznych Srodk6w czystoSci: 10, ka2dy do innego rodzaju powierzchni
czyszczonej.

Podczas otu,arcia ol'crt obccni byli:

-Andrzej Majkut- Przcwocl.ricz4cy Komisji Przelargowej;
-Renata Papaj- Czlonck Konrisji Przetargowej;
-l.ucyna Paszczyriska- Clzlonck Kontisji Przetalgowej;

PO VII WB 261,9,2019,,Swiadczenie usluq kompleksowego sprzatania pomieszczei w budynkach prokuratur
okrQgu gorzowskiego oraz utrzymania czysto1ci na terenach przylegtych do tych budynkow,,

-Marek Budny- Czlonek Komisji Przetargowej;
-Paulina Karbowiak- Sekretarz;

-Krzysztof Kowalczyk- Dyrektor Finansowo-Administracyjny Prokuratury Okrggowej
w Gorzowie Wlkp.;
-Beata HerbuS- przedstawicielka firmy: Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia
,,HERKULES";
-Marek Antczak- przedstawiciel firmy: PHU ECO-CLEAN Klaudyna Antczak.
UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamiesz czenia na stronie internetowej
niniejszej informacji, tj. od dnia 02.05 .2019 r., przekazuje Zamawiaj4cemu oSwiadczenie
o prz),naleznoSci albo braku przynaleZnoSci do tej samei erup), kapitalowej.
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