
 
Gorzów Wlkp., 2020-12-16 

Znak sprawy: PZP.281/24.2020-US 
 
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu: 
 

„Świadczenie usług ochrony obiektu INNEKO Sp. z o.o.,  przy ul. Małyszyńskiej 180  w Gorzowie Wlkp.” 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 361 620,00 zł brutto 
 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny 
oraz terminu wykonania zamówienia:  

 
Oferta nr 1: 
 

KONCESJONOWANA FIRMA AGENCJI OCHRONY I MIENIA 
„ADLER” SP. Z O.O. 
ul. Walczaka 41B 
66-400 Gorzów Wlkp. 
 
1. Oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności 

określonych w Instrukcji oraz umowie za cenę umowną brutto: 
 
Czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 60/100 
w tym podatek VAT według obowiązującej stawki 
zgodnie z poniższą kalkulacją: 
 

Zaoferowana cena 
za 1 roboczo godzinę 

(rg) 
zł netto 

Szacowana ilość rg w 
okresie 25 miesięcy 

Suma zł netto 
kol. 1x kol.2 

Suma zł brutto 
kol. 3x 1,23 

(podatek VAT) 

1 2 3 4 

 
18,85 

 

 
14000 

 
263 900,00 

 
324 597,00 

 
 
Oferta nr 2: 
 

ORION SP. Z O.O. 
ul. Jana Ostroga 34 
52-421 Wrocław 
 
1. Oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności 

określonych w Instrukcji oraz umowie za cenę umowną brutto: 
 
253 134,00 
w tym podatek VAT według obowiązującej stawki 
zgodnie z poniższą kalkulacją: 
 



 
Zaoferowana cena 

za 1 roboczo godzinę 
(rg) 

zł netto 

Szacowana ilość rg w 
okresie 25 miesięcy 

Suma zł netto 
kol. 1x kol.2 

Suma zł brutto 
kol. 3x 1,23 

(podatek VAT) 

1 2 3 4 

 
14,70 

 

 
14000 

 
205 800,00 

 
253 134,00 

 
Oferta nr 3: 
 

„SEKRET” SP. Z O.O. 
ul. E. Zawadzkiej 43 
66-400 Gorzów Wlkp. 
 
1. Oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności 

określonych w Instrukcji oraz umowie za cenę umowną brutto: 
 
333 723,60 
w tym podatek VAT według obowiązującej stawki 
zgodnie z poniższą kalkulacją: 
 

Zaoferowana cena 
za 1 roboczo godzinę 

(rg) 
zł netto 

Szacowana ilość rg w 
okresie 25 miesięcy 

Suma zł netto 
kol. 1x kol.2 

Suma zł brutto 
kol. 3x 1,23 

(podatek VAT) 

1 2 3 4 

 
19,38 

 

 
14000 

 
271 320,00 

 
333 723,60 

 
 

 
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. Oświadczenie 
należy przesłać na adres Zamawiajacego. 
W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia. 

 
 
 
 
 

       Z poważaniem 
        

       /-/ 
Dariusz Koniec 

Prokurent Samoistny 


