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Zamawiający:                                                                                                                                                                                                         Ostrów Wielkopolski, 21 maja 2020 r. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Oddział w Ostrowie Wielkopolskim 

ul. Wysocka 1 b 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

Przetarg nieograniczony 

na świadczenie usług sprzątania i pielęgnacji 

terenów zielonych w Oddziale w Ostrowie Wielkopolskim 

- informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 1)
 

 

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3.883.417,00 zł. 

Poz. 
Numer 

oferty 

Nazwa (firma) 

oraz adres wykonawcy 
Cena 

Termin wykonania 

zamówienia 
Okres gwarancji Warunki płatności 

1 1 

CLAR SYSTEM S.A. 

ul. Janickiego 20 B 

60-542 Poznań 

3.495.932,12 zł 

oferowany termin 

wykonania zamówienia 

- identyczny z wymaganym 

przez zamawiającego 

-------------------- 

oferowane warunki 

płatności - identyczne 

z wymaganymi przez 

zamawiającego 

2 2 

Przedsiębiorstwo  

Produkcyjno-Usługowe  

„CZA-TA” NICIAK Spółka Jawna 

ul. Żabia 15 
97-300 Piotrków Trybunalski 

4.162.817,68 zł 

oferowany termin 

wykonania zamówienia 

- identyczny z wymaganym 

przez zamawiającego 

-------------------- 

oferowane warunki 

płatności - identyczne 

z wymaganymi przez 

zamawiającego 

3 3 

Eco spółka cywilna  
Klaudyna Antczak, Marek Antczak 

ul. Międzychodzka 12 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

3.531.381,14 zł 

oferowany termin 
wykonania zamówienia 

- identyczny z wymaganym 

przez zamawiającego 

-------------------- 

oferowane warunki 
płatności - identyczne 

z wymaganymi przez 

zamawiającego 

4 4 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  

Dafmar Dawid Marcinkowski 

ul. Nowa 32 

64-111 Lipno 

3.704.378,28 zł 

oferowany termin 

wykonania zamówienia 

- identyczny z wymaganym 

przez zamawiającego 

-------------------- 

oferowane warunki 

płatności - identyczne 

z wymaganymi przez 

zamawiającego 
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Informacja dodatkowa: 

1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w jej art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 

do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody (złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


