
 
 
 
 

 
 
 

 
Znak postępowania A.I.271-23/20 

 
Kraków, 3 grudnia 2020 r. 

 
Dotyczy:  Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 

  
1. Zamawiający: Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka z siedzibą 

w Krakowie, Al. Modrzewiowa 22. 
 
2. Kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 357 930,00 zł brutto. 

 
3. Nazwa, adres Wykonawców, którzy złożyli oferty: 

 

1) MARCIN SKOWRON POL-CLEAN 
Al. Na stadion 50 
25-127 Kielce 
 
a) Cena za usługę sprzątania 1 m2 powierzchni ogółem za 1 miesiąc kalendarzowy wynosi: 14 PLN; 
b) Kwota wykonania zamówienia obliczona wg wzoru: (1 912,68 m2 x cena za 1 m2 powierzchni ogółem za 1 

miesiąc kalendarzowy)  x  24 miesięcy wynosi brutto: 26 777,52 PLN; 
c) Czas usunięcia stwierdzonych przypadków niezgodności (od chwili otrzymania protokołu kontroli)  

60 minut. 
 
Warunków płatności - zgodnie z warunkami umownymi, okres gwarancji – nie dotyczy. 

2) Konsorcjum 
Lider: Naprzód Service Sp. z o.o. 
ul. Traktorowa 126 lok. 202 
91-204 Łódź  
Vendi Cleaning Sp. z o.o. 
ul. Traktorowa   126 
91-204 Łódź 
 
a) Cena za usługę sprzątania 1 m2 powierzchni ogółem za 1 miesiąc kalendarzowy wynosi: 14,50 PLN; 
b) Kwota wykonania zamówienia obliczona wg wzoru: (1 912,68 m2 x cena za 1 m2 powierzchni ogółem za 1 

miesiąc kalendarzowy)  x  24 miesięcy wynosi brutto: 665 612,64  PLN; 
Czas usunięcia stwierdzonych przypadków niezgodności (od chwili otrzymania protokołu kontroli)  
60 minut. 
 
Warunków płatności - zgodnie z warunkami umownymi, okres gwarancji – nie dotyczy. 

 
 

3) Konsorcjum 
Lider: Impel System Sp. z o.o. 
Członek: Impel Cleaning Sp. z o.o. 
Ul. Ślężna 118 
53-111 Wrocław 
 
a) Cena za usługę sprzątania 1 m2 powierzchni ogółem za 1 miesiąc kalendarzowy wynosi: 16,78 PLN; 
b) Kwota wykonania zamówienia obliczona wg wzoru: (1 912,68 m2 x cena za 1 m2 powierzchni ogółem za 1 

miesiąc kalendarzowy)  x  24 miesięcy wynosi brutto: 770 274,49 PLN; 
Czas usunięcia stwierdzonych przypadków niezgodności (od chwili otrzymania protokołu kontroli)   
60 minut. 
 
Warunków płatności - zgodnie z warunkami umownymi, okres gwarancji – nie dotyczy. 

 

 
                dr n. med. Paweł Kamiński 

Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego 
im. prof. Bogusława Frańczuka 
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