
                                          
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

na świadczenie usług polegających na kompleksowym sprzątaniu budynku Starostwa Powiatowego  

położonego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, wraz z terenem przyległym. 
 

Wasze pismo z dnia:   Znak:    Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00020.2017   24.04.2017 r. 

l.dz.: ZP.KW-00184/17   

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły, w następującej 

kolejności, oferty niżej wskazanych Wykonawców: 

1. Oferta nr 1 – Konsorcjum: 

− Lider – Clar System S. A., ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, 

− Partner – Clar Serwis Sp. z o. o.,  ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, 

− Partner – Solcom-Bayard Sp. z o. o., ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań:  

� cena – 433,353,33 zł brutto; 

� kryterium społeczne – odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną 

powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 1,00 %. 

2. Oferta nr 2 – Konsorcjum: 

− Lider – Jantar 2 Sp. z o. o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, 

− Partner – Jantar Sp. z o. o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk:  

� cena – 415.872,76 zł brutto; 

� kryterium społeczne – odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną 

powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 1,00 %. 

3. Oferta nr 3 – Grupa Astra Investment Sp. z o.o., ul. Sielska 17a, 60-129 Poznań:  

� cena – 299.250,00 zł brutto; 

� kryterium społeczne – odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną 

powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 1,00 % 

4. Oferta nr 4 – Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o., ul. Robocza 40, 61-517 Poznań:  

� cena – 639.326,25 zł brutto; 

� kryterium społeczne – odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną 

powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 1,00 %. 

 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 

317.352,44 zł brutto. 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

cytowanej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl     
  


