
                     

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Stefana Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4403523,  fax: +48 91 4403441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl 

   Znak: PO-II - 370/ZZP-3/1/17 Szczecin, dnia 13.02.2017 r. 
     
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości             
w obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/1/17. 
 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( j. t. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm) Zamawiający, przekazuje informację              
z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu: 
 

• Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
618 000,00 zł brutto 

 
• W przedmiotowym postępowaniu złożono osiem ofert: 

 
 

1. MATBEX Sp. z o.o. 
ul. Borki 16b, 44-200 Rybnik 
 

− oferowana cena brutto: 384 315, 00 zł brutto 
− cena brutto miesięcznie: 32 026,25 zł 
− łączna ilość  osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia: 12 osób 
    w tym na umowę o pracę na pełny etat 5 osób  

 
2. Konsorcjum firm: 

a) CLAR SYSTEM S.A. 
ul. Janickiego 20b, 60-542 Poznań – lider konsorcjum 

b) CLAR SERWIS Sp. z o.o. 
ul. Janickiego 20 b, 60-542 Poznań 

c) SOLCOM-BAYARD Sp. z o.o. 
ul. Janickiego 20b, 60-542 Poznań 

 
− oferowana cena brutto: 409 039,20 zł brutto 
− cena brutto miesięcznie: 34 086,60 zł 
− łączna ilość  osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia: 13 osób 
    w tym na umowę o pracę na pełny etat 12 osób  

 
3. Konsorcjum firm: 

a) DGP Clean Partner Sp. z o.o. – lider konsorcjum 
ul. Najśw. Marii Panny 5e, 59-220 Legnica 

b) Przedsiębiorstwo Usługowe „GOS-ZEC” Sp. z o.o. 
ul. Ostrowska 474a, 61-324 Poznań 

c) SEBAN Sp. z o.o. 
ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice 

 
− oferowana cena brutto: 339 487,20 zł brutto 
− cena brutto miesięcznie: 28 290,60 zł 
− łączna ilość  osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia: 12 osób 
    w tym na umowę o pracę na pełny etat 12 osób  
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4. Jantar 2 Sp. z o.o. 
ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk 
 

− oferowana cena brutto: 611 050,92 zł brutto 
− cena brutto miesięcznie: 50 920, 91 zł 
− łączna ilość  osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia: 12 osób 
    w tym na umowę o pracę na pełny etat 12 osób  

    
5. Konsorcjum firm: 

a) INWEMER Serwis Sp. z o.o. – lider konsorcjum 
ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź, 

b) INWEMER System Sp. z o.o. 
ul. św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa 

 
− oferowana cena brutto: 424 821, 60 zł brutto 
− cena brutto miesięcznie: 35 401,80 zł 
− łączna ilość  osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia: 12 osób 
    w tym na umowę o pracę na pełny etat 12 osób  

 
6. Polita Sp. z o.o. 

ul. Władysława IV1, 70-651 Szczecin 
 

− oferowana cena brutto: 466 392, 84 zł brutto 
− cena brutto miesięcznie: 38 866, 07 zł 
− łączna ilość  osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia: 10 osób 
    w tym na umowę o pracę na pełny etat 9 osób  

 
7. Firma Handlowo-Usługowa „THOMAS” Sp. z o.o. 

ul. Lubieszyńska 34, 72-006 Mierzyn 
 

− oferowana cena brutto: 670 410, 00 zł brutto 
− cena brutto miesięcznie: 55 867, 50 zł 
− łączna ilość  osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia: 12 osób 
    w tym na umowę o pracę na pełny etat 12 osób  
 

8. Zakłady Usługowo-Produkcyjno-Handlowe POMORZE Sp. z o.o. 
ul. Narutowicza 22, 70-231 Szczecin 
 

− oferowana cena brutto: 349 174, 80 zł brutto 
− cena brutto miesięcznie: 29 097, 90 zł 
− łączna ilość  osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia: 11 osób 
    w tym na umowę o pracę na pełny etat 8 osób  

 


