Załącznik 5 do Regulaminu udzielania zamówień
publicznych których wartość nie przekracza
kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy PZP

Zatwierdzam:
/ podpis osoby upoważnionej /
(pieczęć i podpis na oryginale)

Znak sprawy NR WT-I. 236.31.2019

Katowice, 12.03.2019r.

Protokół
z otwarcia ofert,
o wartości powyżej 50 000 PLN (brutto) do 30 000 EURO (netto)

1.
W celu udzielenia zamówienia : na usługę sprzątania Komendy Wojewódzkiej PSP
w Katowicach przeprowadzono rozeznanie ofertowe:
2. W dniu 25.02.2019 r. ogłoszono na stronie BIP Zamawiającego zapytanie ofertowe , które
stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.
3. W terminie do dnia 12.03.2019. r. do godz. 10:00 wpłynęły poniższe oferty:
Lp.

Nazwa wykonawcy

1

Impel sp. z o.o.

2

ODNOWA sp z o.o.

3

LUX-MARK Lucyna
Jusińska
ABC - Service
Sp. z o.o.

4
5

Skarem sp. z o.o.

Adres wykonawcy

Cena brutto w PLN Cena brutto PLN za
za 1 m2 wg. zakresu sprzątanie okresowe
pkt.1
wg. zakresu pkt.2

53-111 Wrocław;
ul. Ślężna 118
45-011 Opole;
ul. Koraszewskiego 8-16
05-240 Tłuszcz;
ul. W. Karskiej 44
53-614 Wrocław;
ul. Bolesławiecka 15

0,18

7380,00

3,57

14 400

264,62/dzień

8 733

0,24

12 900

37-450 Stalowa Wola
ul. 1 sierpnia 24

0,17

3,70 mc za m2

4. Kryteria pozacenowe: nie stosowano
5. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Zamawiający na tym etapie nie wskazuje Wykonawcy, którego oferta zostaje wybrana
jako najkorzystniejsza. Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, którzy
złożyli oferty w niniejszym zapytaniu. Negocjacje przeprowadzone będą z wszystkimi lub
wybranymi Wykonawcami (zgodnie z rankingiem złożonych ofert). Zamawiający
poinformuje Wykonawców o terminie negocjacji.
6. Przesłanki w zakresie wyłączenia bezstronności osób otwierających oferty.
Nie zachodzą.
Podpisy osób dokonujących otwarcia ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
1. kpt. Michał Ślęzak
(podpis na oryginale)
2. mł. kpt. Jacek Urbańczyk
(podpis na oryginale)
3. Marek Stompel
(podpis na oryginale)
Załączniki:

wniosek o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami;

zapytania ofertowe opublikowane na BIP

zamówienie lub umowa

oferta/oferty wykonawców;

