
                                          
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na świadczenie usług polegających na kompleksowym sprzątaniu,  

z podziałem na 6 części. 
 

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

ZP.272.00065.2016   01.12.2016 r. 

l.dz.: ZP.KW-00420/16   

 

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: 

 

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dafmar Dawid Marcinkowski, ul. Nowa 32, 64-111 Lipno:  

− Część nr 2 – 58.800,00 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

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

− Część nr 3 – 14.280,00 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

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

 

Oferta nr 2 – Konsorcjum: 

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

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

− Część nr 1 – 519.520,43 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

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

− Część nr 2 – 105.711,60 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

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

− Część nr 3 – 16.226,40 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

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

− Część nr 4 – 822.210,72 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

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

− Część nr 5 – 29.933,28 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

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

− Część nr 6 – 24.088,32 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

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

 

Oferta nr 3 – Konsorcjum: 

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

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

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

− Część nr 1 – 520.826,88 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

zostaną powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 100 %. 

− Część nr 2 – 126.667,92 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

zostaną powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 100 %. 

− Część nr 4 – 624.236,40 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

zostaną powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 100 %. 

 

Oferta nr 4 – Hetman Sp. z o.o., ul. Promienista 121, 60-141 Poznań: 

− Część nr 1 – 311.520,00 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

zostaną powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 1 (100 % osób 

zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę). 

− Część nr 2 – 94.560,00 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

zostaną powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 1 (100 % osób 

zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę). 

− Część nr 3 – 23.616,00 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

zostaną powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 1 (100 % osób 

zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę). 

 

 

 



 

− Część nr 4 – 504.479,04 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

zostaną powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 1 (100 % osób 

zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę). 

− Część nr 5 – 33.600,00 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

zostaną powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 1 (100 % osób 

zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę). 

− Część nr 6 – 26.400,00 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

zostaną powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 1 (100 % osób 

zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę). 

 

Oferta nr 5 – Grupa Astra Investment Sp. z o.o., ul. Sielska 17a, 60-129 Poznań: 

− Część nr 1 – 324.000,00 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

zostaną powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 100 %. 

− Część nr 2 – 84.000,00 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

zostaną powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 100 %. 

 

Oferta nr 6 – Biuro Handlowo-Usługowe VIGOR Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 19/6, 62-030 Luboń: 

− Część nr 1 – 328.464,00 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

zostaną powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 100 %, tj 7 osób. 

− Część nr 2 – 104.796,00 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

zostaną powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 100 %, 2 osoby. 

− Część nr 3 – 29.520,00 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

zostaną powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 100 %, 1 osoba. 

− Część nr 4 – 576.648,00 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

zostaną powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 100 %, 10 osób. 

− Część nr 5 – 50.184,00 zł brutto; odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

zostaną powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 100 %, 1 osoba. 

− Część nr 6 – 25.092,00 zł brutto, odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 

zostaną powierzone czynności w zakresie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu: 100 %, 1 osoba. 

 

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia niżej wskazane 

kwoty brutto:  

− Część nr 1 – 300.000,00 zł; 

− Część nr 2 – 90.000,00 zł;  

− Część nr 3 – 17.000,00 zł;  

− Część nr 4 – 478.530,41 zł; 

− Część nr 5 – 38.649,34 zł; 

− Część nr 6 – 26.940,28 zł. 

 

 

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 (w odniesieniu do pozostałych 

uczestników niniejszego postępowania), 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     
  


