
 

 
 
 

 
 
 

 
Znak postępowania A.I.271.1.4.2021 

 

 

Kraków, 29 czerwca 2021 r. 

 

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

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

  

 

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

w Krakowie, Al. Modrzewiowa 22. 

 
2. Nazwa, adres Wykonawców, którzy złożyli oferty, warunki realizacji: 
 

1) Frontida Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Gutenberga 1/21, 30-348 Kraków 

Cena za usługę sprzątania 1 m2 powierzchni ogółem za 1 miesiąc kalendarzowy, wynosi: 20,08 zł brutto. 

Kwota wykonania zamówienia obliczona wg wzoru: (1451,06 m2 x cena za 1 m2 powierzchni ogółem za 

1 miesiąc kalendarzowy)  x  12 miesięcy - wynosi:  349 647,42 zł  brutto, 

Stawka VAT: 23 %. 

Czas usunięcia stwierdzonych przypadków niezgodności (od chwili otrzymania protokołu kontroli) 

będzie wynosić: do 60 minut. 

 

2) Impel System Sp. z o. o. - lider konsorcjum, Impel Facility Services Sp. z o. o. , Hospital Service Sp. 

z o. o. , ARS Medica Sp. z o. o., ul. Ślężna 118, 53 – 11 Wrocław 

Cena za usługę sprzątania 1 m2 powierzchni ogółem za 1 miesiąc kalendarzowy, wynosi:  12,00 zł 

brutto. 
Kwota wykonania zamówienia obliczona wg wzoru: (1451,06 m2 x cena za 1 m2 powierzchni ogółem za 

1 miesiąc kalendarzowy)  x  12 miesięcy - wynosi:  208 952,64 zł zł brutto, 
Stawka VAT: 23 %. 

Czas usunięcia stwierdzonych przypadków niezgodności (od chwili otrzymania protokołu kontroli) 

będzie wynosić: do 60 minut. 

 

3) BM – Support Beata Milc, Kaszów 575, 32 – 060 Liszki 

Cena za usługę sprzątania 1 m2 powierzchni ogółem za 1 miesiąc kalendarzowy, wynosi:  12,97 zł  

brutto. 
Kwota wykonania zamówienia obliczona wg wzoru: (1451,06 m2 x cena za 1 m2 powierzchni ogółem za 

1 miesiąc kalendarzowy)  x  12 miesięcy - wynosi:  225 842,97 zł zł brutto, 
Stawka VAT: 23 %. 

Czas usunięcia stwierdzonych przypadków niezgodności (od chwili otrzymania protokołu kontroli) 

będzie wynosić: do 60 minut. 

 

4) POL – CLEAN, al. NA Stadion 50, 25 – 127 Kielce  

Cena za usługę sprzątania 1 m2 powierzchni ogółem za 1 miesiąc kalendarzowy, wynosi: 13,00 zł  

brutto. 
Kwota wykonania zamówienia obliczona wg wzoru: (1451,06 m2 x cena za 1 m2 powierzchni ogółem za 

1 miesiąc kalendarzowy)  x  12 miesięcy - wynosi: 226 365,36  zł brutto, 
Stawka VAT: 23 %. 

Czas usunięcia stwierdzonych przypadków niezgodności (od chwili otrzymania protokołu kontroli) 

będzie wynosić: do 60 minut. 

 

 

3. Warunków płatności - zgodnie z warunkami umownymi (okres gwarancji - nie dotyczy) 

 
 

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego 

                  im. prof. Bogusława Frańczuka 

 

 

 

 


