
                                                                                                                                  Ryjewo, dnia 21.11.2022r. 

 

Nr postępowania: DPS.AG.2610.10.2022 

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 004252399/01 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie  

ID - f9395926-7c5b-4d65-8c48-01861937b5b1 

  

Protokół z otwarcia ofert z dnia 21.11.2022 r.  

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. zwanej dalej PZP. ( bez negocjacji) „ Usługi pralnicze na 

potrzeby DPS” Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie”  

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” ul. Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo  

I. W dniu 21.11.2022 r. o godzinie 10:10 Komisja Przetargowa powołana przez  Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły w 

przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne.  

Do terminu składania ofert tj. do godziny 10:00 dnia 21.11.2022 r. wpłynęły oferty: oferta nr 1  

 

Oferta nr 1 złożona w terminie do godziny 10:00 do dnia 21.11.2022r.  

Więcej ofert: brak  

Ofert złożonych po terminie: brak.  

II. Zamawiający, określił następującą kwotę brutto na realizację zadania, którą zamieścił zgodnie z art. 

222 ust.4 ustawy z dnia 11.09.2019 - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129 z 

późn.zm.) na stronie BIP i na mini portalu w wyznaczonym czasie.  

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 225 000,00 zł brutto słownie: dwieście 

dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 

III. Działając na podstawie art. 222 ust. 5 pkt.1) i 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) Zamawiający informuje, iż w 

przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęły następujące oferty: 

 

1) ALBINOS SP. Z O.O., UL. HUTNICZA 35, 81-061 GDYNIA, TEL. 58 346 11 74, 791 312 112,  

NIP 958 165 90 17, KRS 0000404186  

– kwota brutto na realizację usługi: 221 760, 00 zł 

- deklarowany czas realizacji usługi w dniach 5 dni/ 4 dni/ 3 dni: 5 dni 

- deklaracja dodatkowego terminu dostawy o odbioru usługi (weekendy, święta ) w ciągu trwania 

umowy w dniach 6 dni/ 5 dni/ 4 dni: 6 dni   

Wybór nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.  

 

Sporządził: Misiak Jarosław 
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