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DEZ/Z/341/ZP- 11/2020 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których 

zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

w przedmiocie: Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia SPZZOZ w Wyszkowie, nr 

procedury DEZ/Z/341/ZP- 11/2020;  

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zespół  Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji 

Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień   

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), informuje, że: 

1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 

brutto 276.750,00 zł. 

2. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 10/04/2020 roku wpłynęły oferty: 

 

1) oferta złożona przez: 

GWARANT Sp. z o.o. 

ul. Puławska 228 lok 71, 02-670 Warszawa 

• stawka brutto za 1 roboczogodzinę wynosi zł: brak 1 strony oferty 

• cena brutto za 12 m-cy wynosi zł: brak 1 strony oferty 

• data uzyskania koncesji: 19.12.2020 r 

• Zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców. 

• Forma złożenia oferty: elektroniczna 

2) oferta złożona przez: 

TETTSUI SECURITY Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Goworowska 2B/4, 07-410 Ostrołęka 

• stawka brutto za 1 roboczogodzinę wynosi zł: 25,81 

• cena brutto za 12 m-cy wynosi zł: 291.136,80 

• data uzyskania koncesji: 18.03.2013 r 

• Zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem podwykonawców. 

• Forma złożenia oferty: elektroniczna 

3) oferta złożona przez: 

Ochrona GOT Sp. z o.o. 

ul. Ciołka 13 lok 1, 01-445 Warszawa 

• stawka brutto za 1 roboczogodzinę wynosi zł: 22,74 

• cena brutto za 12 m-cy wynosi zł: 256.537,65 

• data uzyskania koncesji: 7.08.2014 r. 

• Zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem podwykonawców. 

• Forma złożenia oferty: elektroniczna 

4) oferta złożona przez: 

AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA SP. ZO.O. 

ul. Farna 6, 07-410 Ostrołęka 

• stawka brutto za 1 roboczogodzinę wynosi zł: 27,06 

• cena brutto za 12 m-cy wynosi zł: 305.236,80 

• data uzyskania koncesji: 27.04.2010 r. 

• Zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem podwykonawców. 



• Forma złożenia oferty: elektroniczna 

5) oferta złożona przez: 

MAXUS Sp. z o.o.  

ul. 3 – go Maja 64/66N, 93-408 Łódź 

• stawka brutto za 1 roboczogodzinę wynosi zł: 23,69 

• cena brutto za 12 m-cy wynosi zł: 267.223,20 

• data uzyskania koncesji: 31.08.2006 r. 

• Zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem podwykonawców. 

• Forma złożenia oferty: elektroniczna 

6) oferta złożona przez: 

BIURO OCHRONY PANTERA 

ul. Armii Ludowej 9 lok 2, 00-575 Warszawa 

• stawka brutto za 1 roboczogodzinę wynosi zł: 27,92 

• cena brutto za 12 m-cy wynosi zł: 314.937,60 zł 

• data uzyskania koncesji: 29.09.2004 r 

• Zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem podwykonawców. 

• Forma złożenia oferty: papierowa 

 

Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania 

Zamawiającemu w terminie do 14.04.2020 r oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634). 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Sprawę prowadzi: 

Joanna Wilk 
tel. (29) 743 76 76 
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