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Warszawa, dnia 17 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 Oddziałach Terenowych Urzędu Regulacji Energetyki w trybie przetargu nieograniczonego,
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 w części I – OT URE Szczecin
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
i adres

Łączna
wartość
netto w zł

Łączna
wartość
brutto w zł

1.

NORGE Sp. z o.o.
ul. Promienista 121, 60-141 Poznań

31 200,00

38 376,00

2.

Usługi Hydrotechniczno – Budowlane
HYDROBUD Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 25, 62-510 Konin

24 640,00

32 000,00

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 części I, tj. 29 520 zł brutto.
Zbiorcze zestawienie ofert w części II – OT URE Gdańsk
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
i adres

Łączna
wartość
netto w zł

Łączna
wartość
brutto w zł

1.

Usługi Hydrotechniczno – Budowlane
HYDROBUD Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 25, 62-510 Konin

28 490,00

37 000,00

2.

MANBROKER Sp. z o.o.
ul. Macierzy Szkolnej 4, 80-308 Gdańsk

78 000,00

95 940,00

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 części II, tj. 44 280 zł brutto.
Zbiorcze zestawienie ofert w części III – OT URE Wrocław
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
i adres

Łączna
wartość
netto w zł

Łączna
wartość
brutto w zł

1.

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Usługowe Sp. z o.o.
ul. Boczna 2, 50-502 Wrocław

45 600,00

56 088,00

2.

NORGE Sp. z o.o.
ul. Promienista 121, 60-141 Poznań

43 200,00

53 136,00
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3.

Zakład Usług Porządkowych
ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław

38 400,00

47 232,00

4.

Usługi Hydrotechniczno – Budowlane
HYDROBUD Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 25, 62-510 Konin

22 869,00

29 700,00

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 części III, tj. 38 376 zł brutto.
Zbiorcze zestawienie ofert w części IV – OT URE Katowice
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
i adres

Łączna
wartość netto
w zł

Łączna
wartość
brutto w zł

1.

P.H.U. „SKRZAT”
ul. Morcinka 7/6, 40-124 Katowice

31 800,00

brak

2.

Usługi Hydrotechniczno – Budowlane
HYDROBUD Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 25, 62-510 Konin

23 870,00

31 000,00

3.

EXPRES Sp. z o.o.
Oś. Dąbrówki 1b/10, 44-286 Wodzisław Śląski

47 520,00

58 449,60

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 części IV, tj. 38 376 zł brutto.
Natomiast łączna kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowane
powyższego zamówienia wynosi 150 552 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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