
 

 

            Warszawa, dnia 6 grudnia 2017 r. 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonywanie usługi stałej konserwacji, napraw i przeglądów 

urządzeń i instalacji: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach Instytutu Lotnictwa w Warszawie Al. Krakowska 110/114, 

oznaczonego numerem 63/ZZ/AZLZ/2017 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), 

zwana dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 6 grudnia 2017 r. o godz. 12:15. Kwota, 

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi 880 680 zł brutto, w tym wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie 450 180 złotych brutto za świadczenie usługi stałej konserwacji i przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych 

oraz wynagrodzenie w kwocie maksymalnej 430 500 złotych brutto za usuwanie awarii (w godzinach 16:01-07:59 lub w przypadku 

skomplikowanej naprawy skutkującej koniecznością zatrudnia dodatkowego pracownika/koordynatora). 

 

W postępowaniu zostało złożonych sześć ofert: 

Lp. Wykonawcy (firmy 

oraz adresy), którzy 

złożyli oferty w 

terminie 

Cena (ryczałtowa) 

za świadczenie 

usługi stałej 

konserwacji i 

przeglądów 

urządzeń 

klimatyzacyjnych, 

wentylacyjnych i 

chłodniczych. 

Cena brutto PLN za jedną 

roboczogodzinę jednego 

pracownika (zastosowana 

przy obliczeniu ceny 

ryczałtowej) – wykonywanie 

czynności w dniach 

roboczych (poniedziałek-

piątek) godz. od 8:00 do 

16:00 (stawka cenowa 

stosowana również w 

przypadku konieczności 

zwiększenia zasobu ludzkiego 

w ww. godzinach oraz przy 

usuwaniu awarii  w tych 

godzinach) 

Cena brutto PLN za jedną 

roboczogodzinę jednego 

pracownika         – za usuwanie 

awarii w dniach roboczych 

(poniedziałek-piątek) godz. od 

16:01 do 07:59 i w dniach 

wolnych (ww. stawka cenowa 

będzie miała zastosowanie w 

przypadku gdy zaistnieje 

konieczność usunięcia awarii po 

godzinie 16:00 do 07:59 oraz gdy 

zaistnieje koniczność usuwania 

skutków awarii w przedziale 

czasowym od 16:01 do 07:59) 

Cena brutto PLN za jedną 

roboczogodzinę koordynatora 
(zastosowana przy obliczeniu 

ww. ceny ryczałtowej) – 

wykonywanie czynności w 

dniach roboczych 

(poniedziałek-piątek) godz. od 

8:00 do 16:00 (stawka cenowa 

stosowana również w 

przypadku konieczności 

zwiększenia zasobu ludzkiego 

w ww. godzinach oraz przy 

usuwaniu awarii  w tych 

godzinach) 

Cena brutto PLN za jedną 

roboczogodzinę koordynatora     
– za usuwanie awarii w dniach 

roboczych (poniedziałek-piątek) 

godz. od 16:01 do 07:59 i w 

dniach wolnych (ww. stawka 

cenowa będzie miała 

zastosowanie w przypadku gdy 

zaistnieje konieczność 

uczestnictwa koordynatora przy 

usunięciu awarii po godzinie 

16:00 do 07:59 oraz gdy 

zaistnieje koniczność usuwania 

skutków awarii w przedziale 

czasowym od 16:01 do 07:59) 

1. Impel Tech Solutions 

Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Marsa 56a 

04-242 Warszawa 

 

555 000 PLN brutto 

 

50,00 PLN brutto 

 

55,00 PLN brutto 

 

50,00 PLN brutto 

 

55,00 PLN brutto 



 

 

2. HVAC Service Joanna 

Miszczak 

ul. Majdańska 1/46 

04-088 Warszawa 

 

412 050 PLN brutto 

 

46,28 PLN brutto 

 

60,56 PLN brutto 

 

101,40 PLN brutto 

 

129,92 PLN brutto 

3. Argon s.c., 

Szymon Ruban, 

Marek Lewandowski, 

ul. Malownicza 22/1 

02-272 Warszawa 

 

446 490 PLN brutto 

 

16,90 PLN brutto 

 

16,90 PLN brutto 

 

16,90 PLN brutto 

 

16,90 PLN brutto 

4. FBSerwis S.A. 

ul. Stawki 40,  

01-040 Warszawa 

448 947,80 PLN 

brutto 
76,96 PLN brutto 115,45 PLN brutto 76,96 PLN brutto 115,45 PLN brutto 

5.  Klim-Spaw Sp. z o.o., 

ul. Powsińska 48, 

02-903 Warszawa 

349 550,00 PLN 

brutto 
15,00 PLN brutto 18,90 PLN brutto 18,90 PLN brutto 19,90 PLN brutto 

6. Orange Real Estate 

Sp. z o.o. 

ul. Piękna 17/19,  

00-549 Warszawa 

 

664 401,36 PLN 

brutto 

 

42,11 PLN brutto 

 

54,75 PLN brutto 

 

45,27 PLN brutto 

 

58,85 PLN brutto 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, Wykonawca jest 

zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie 

pisemnej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że 

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


