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Warszawa, dnia 6 października 2017 r.
Informacja z publicznej sesji otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Urząd Regulacji Energetyki występując, jako Zamawiający w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych w Urzędzie
Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181 w trybie zapytania
o cenę, działając na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty
zgodnie z załączoną tabelą.
Zbiorcze zestawienie ofert
Numer
oferty
1

2

3
4

Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy
i adres
Axona Cleaning Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Dzieci Warszawy 48, 02-495 Warszawa
Konsorcjum:
Lider – AMSA Paweł Bloch
ul. Blokowa 8, 03-641 Warszawa
Uczestnik – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
VIVA AQUA Jan Bloch
ul. Leśniewska 3, 03-582 Warszawa
Przedsiębiorstwo Usługowe S.O.S BARWIT
Barbara Jakubczak
ul. Klemensiewicza 5a/32, 01-318 Warszawa
AWIMA Sp.j. B. Wiśniewski
ul. 3-go Maja 2b/22, 05-410 Józefów

Łączna cena brutto
441 324,00 zł

398 520,00 zł

289 296,00 zł
326 550,24 zł

Wykonawcy zaakceptowali wymagania Zamawiającego w zakresie dotyczącym
warunków realizacji zamówienia, w tym terminów wykonania zamówienia i warunków
płatności.
Ponadto informujemy, iż bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie świadczenia usługi
sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie Urzędu w Warszawie w wysokości 442 800,00 zł
brutto.
Jednocześnie informujemy, iż wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty są
zobowiązani do przekazania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
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