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Warszawa, dn. 25.04.2019 r.

BDG.WZP.260.23.2018/MK

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dot. postępowania: 10/USŁUGI KONSERWACYJNE P-POŻ/PN/19

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w dniu 24.04.2019 r. o godzinie 10:15 
odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na przegląd, konserwację i usuwanie awarii urządzeń i sprzętu pożarowego w obiektach Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców.

Na realizację przedmiotu zamówienia podstawowego Zamawiający przeznaczył 399 300,00 zł brutto, w 
tym:

- 92 000,00 zł brutto na realizację zadania częściowego nr 1,
- 69 000,00 zł brutto na realizację zadania częściowego nr 2,

- 69 000,00 zł brutto na realizację zadania częściowego nr 3,
- 92 000,00 zł brutto na realizację zadania częściowego nr 4,

- 77 300,00 zł brutto na realizację zadania częściowego nr 5.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

1) w zadaniu częściowym nr 1 „Świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów 
technicznych, czynności konserwacyjnych i usuwania awarii urządzeń przeciwpożarowych w 
obiekcie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Dokudowskiej 19, 21-500 Biała Podlaska, 
woj. lubelskie”:

Numer 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy

Łączna cena 
ofertowa brutto

PLN

Czas na usunięcie 
awarii

1 SUPON S.A.
ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin 67 760,00 8 godzin

2 AKLIM Monitoring Sp.z o.o.
ul. Sidorska 56B, 21-500 Biała Podlaska 88 000,00 56 godzin

4

SUPONEKS Przedsiębiorstwo 
Usługowo- Handlowe Stanisław i 
Bartosz Łomaszewicz spółka cywilna
ul. Adama Asnyka 2
15-709 Białystok

54 744,96 48 godzin
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2) w zadaniu częściowym nr 2 „Świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów 
technicznych, czynności konserwacyjnych i usuwania awarii urządzeń przeciwpożarowych w 
obiekcie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Czerwonym Borze 24/1, 18-400 Łomża, woj. 
Podlaskie”:

Numer 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy

Łączna cena 
ofertowa brutto

PLN

Czas na usunięcie 
awarii

1 SUPON S.A.
ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin 53 440,00 8 godzin

5

SUPONEKS Przedsiębiorstwo 
Usługowo- Handlowe Stanisław i 
Bartosz Łomaszewicz spółka cywilna
ul. Adama Asnyka 2
15-709 Białystok

35 308,32 8 godzin

3) w zadaniu częściowym nr 3 „Świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów 
technicznych, czynności konserwacyjnych i usuwania awarii urządzeń przeciwpożarowych w 
obiekcie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku, 05-805 Otrębusy, 
woj. mazowieckie”:

Numer 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy

Łączna cena 
ofertowa brutto

PLN

Czas na usunięcie 
awarii

1 SUPON S.A.
ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin 64 000,00 8 godzin

3
WIBAR Tomasz Osewski
ul. Bernardyńska 23/62
02-904 Warszawa

60 270,00 8 godzin

4) w zadaniu częściowym nr 4 „Świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów 
technicznych, czynności konserwacyjnych i usuwania awarii urządzeń przeciwpożarowych w 
obiekcie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Lininie, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie”:

Numer 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy

Łączna cena 
ofertowa brutto

PLN

Czas na usunięcie 
awarii

1 SUPON S.A.
ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin 75 200,00 8 godzin

3
WIBAR Tomasz Osewski
ul. Bernardyńska 23/62
02-904 Warszawa

82 656,00 8 godzin
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5) w zadaniu częściowym nr 5 „Świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów 
technicznych, czynności konserwacyjnych i usuwania awarii urządzeń przeciwpożarowych w 
obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, ul. Koszykowa 16 oraz ul. Taborowa 
33”:

Numer 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy

Łączna cena 
ofertowa brutto

PLN

Czas na usunięcie 
awarii

1 SUPON S.A.
ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin 57 600,00 8 godzin

3
WIBAR Tomasz Osewski
ul. Bernardyńska 23/62
02-904 Warszawa

66 420,00 8 godzin

6
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
ANDOS Agata Kułek
ul. Zarzewska 5/17 93-184 Łódź

76 506,00 8 godzin

Ponadto, Zamawiający przypomina, że zgodnie z rozdziałem VII pkt 5 SIWZ „Wykonawca
 w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”. 

Zamawiający wraz z niniejszą informacją udostępnia wzór oświadczenia, o którym mowa 
powyżej.

jeżeli w niniejszej korespondencji podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące ich 
przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: www.udsc.gov.pl/rodo

if you provided your personal data in this correspondence, detailed information on their processing is available on the found on 
the personal data administrator's website: www.udsc.gov.pl/rodo

http://www.udsc.gov.pl/rodo
http://www.udsc.gov.pl/rodo
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Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa

O Ś W I A D C Z E N I E1

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Oświadczam, iż Wykonawca ………………….……………………………………………………….………………………. 

nie należy/należy2 do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z innymi Wykonawcami, wskazanymi 

w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 3 Pzp na stronie 

internetowej, którzy w terminie złożyli oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na przegląd, konserwację i usuwanie awarii urządzeń i sprzętu pożarowego 

w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców”, znak sprawy: 10/USŁUGI KONSERWACYJNE 

P-POŻ/PN/193 w zakresie zadania częściowego nr ………………….4

                                                                                                                               …………………..…….…………………………………
                                                                                                                           Podpis osoby (osób) upoważnionej 

1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców
2 Niepotrzebne skreślić
3 W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu do występowania w imieniu 
wykonawcy
4 Należy wskazać numer zadania częściowego na które Wykonawca złożył ofertę



Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 770357.1710128.1382907

Nazwa dokumentu Informacja z otwarcia ofert.pdf

Tytuł dokumentu Informacja z otwarcia ofert

Sygnatura dokumentu  

Data dokumentu 2019-04-25

Skrót dokumentu EAD7C2676CE85BEAB374CF32B9A2BA518E03C64F

Wersja dokumentu 1.7

Data podpisu 2019-04-25 09:40:48

Podpisane przez Maria Ewa Mazur Z-ca Dyrektora
EZD 3.71.456.456.12445

Data wydruku: 2019-04-25
Autor wydruku: Kalinowska Małgorzata (Główny Specjalista)


		2019-04-25T07:40:48+0000
	Maria Ewa Mazur




