
Nr postępowania: A.261-61/2020                                                Węgrów, dnia 30 października 2020 r.  

 

Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu 

Informacja z otwarcia ofert 

I. Działając zgodnie z Rozdziałem XI ust. 5 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne 

Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na  „Usługę całodobowej bezpośredniej ochrony 

fizycznej osób i mienia z monitoringiem systemów alarmowych i dozorem obiektu Sądu 

Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie”. 

II. Termin składania ofert upłynął dnia 30 października 2020 r. godz. 10.00. 

III. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło dnia 30 października 2020 r. godz. 10.30 w siedzibie 

Zamawiającego – budynek Sądu Rejonowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20,  

07-100 Węgrów, pok. nr 79. 

IV. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji podał kwotę jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie z prawem opcji 

w wysokości 293.000,00 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 

00/100).  

V. Podczas otwarcia ofert podano: nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w ofertach.  

 

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie   

Nr  Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Wartość 
szacunkowa 

brutto (PLN) 

Termin 
wykonania 

zamówienia 

Okres 
gwarancji 

Termin 
płatności 

faktury 

1.  

Konsorcjum: 

Seris Konsalnet Ochrona  

Sp. z o.o. (lider konsorcjum), 

Seris Konsalnet Security Sp.  

z o.o., ul. Jana Kazimierza 55, 

01-267 Warszawa 

 

Bez prawa 

opcji: 

284.875,74 zł 

Razem z 

prawem opcji: 

285.958,14 zł 

 

Zgodnie z 

Ogłoszeniem 

 

Nie 

dotyczy 

21 dni od 

daty 

otrzymania 

faktury 

2.  

Konsorcjum: 

Agencja Ochrony  

Kowalczyk Sp. z o.o.  

ul. Chmielna 34,  

00-020 Warszawa, 

Agencja Ochrony MK  

Sp. z o.o.  

ul. Jana Kazimierza 64,  

01-248 Warszawa 

Bez prawa 

opcji: 

294.074,76 zł 

Razem z 

prawem opcji: 

326.546,76 zł 

 

Zgodnie z 

Ogłoszeniem 

 

Nie 

dotyczy 

21 dni od 

daty 

otrzymania 

faktury 

3.  

Agencja Ochrony Osób 

i Mienia „ROMA”  

Stańczyk Romuald 

ul. Estrady 70c 

01-932 Warszawa 

Bez prawa 

opcji: 

296.920,52 zł 

Razem z 

prawem opcji: 

- nie podano 

Zgodnie z 

Ogłoszeniem 

Nie 

dotyczy 

21 dni od 

daty 

otrzymania 

faktury 

 

Kierownik Zamawiającego 


