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Znak sprawy: EP.ZP/271-1/19 

Poznań, dnia 28 stycznia 2019 r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „świadczenie usługi utrzymania w ciągłym porządku i czystości 

biura Estrady Poznańskiej (I, II i III piętro), Sceny na Piętrze, Galerii OKO/UCHO, Foyer, 

pomieszczeń Kina Muza, Dom Tramwajarza i dozorcy w Estradzie Poznańskiej.” 

Zamawiający, Estrada Poznańska ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań, działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), 

informuje że w ww. postępowaniu do dnia 28 stycznia 2019 r. do godziny 11:00, złożone zostały 

następujące oferty: 

 

L.p. Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 

 

1. 

Nr 1 Apex – Clean Profesjonalne 

Sprzątanie, ul. Rymaszewska 

15/11, 60 – 133 Poznań 

 

181 487,40 zł 

 

2. Nr 2 Dafmar Dawid Marcinkowski, ul. 

Nowa 32, 64 – 111 Lipno 

210 000,00 zł 

 

 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 

 

221 400,00 zł 

 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2019r. 

 

Warunki płatności: Rozliczenie prac następować będzie etapami, co miesiąc, na podstawie zatwierdzanych 

przez Zamawiającego faktur częściowych, wystawianych w oparciu o częściowy (comiesięczny) odbiór prac.  

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę nie wcześniej niż 

ostatniego dnia miesiąca, w którym wykonywana była usługa i nie później niż trzeciego dnia miesiąca 

następnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT do siedziby Estrady, 

przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na dostarczonej fakturze za wykonane usługi. 

Termin zapłaty stanowi dzień złożenia dyspozycji obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

Uwaga: 

1) Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający niezwłocznie zamieszcza informacje z otwarcia ofert na 

stronie internetowej. 

 

2) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu w 

formie pisemnej wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ (Oświadczenie o przynależności lub nie 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej) w terminie 3 dni od zamieszczenia przez 

Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji. 

 

 


