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Warszawa, dnia 3.10.2022 r. 
Protokół 

z otwarcia ofert w dniu 3 października  2022 r. o godz. 10:30 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego  
z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem”; numer sprawy: 14/ST/PN/2022. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 500 000,00 zł brutto. 

Zestawienie ofert 
Do upływu terminu składania ofert złożono:  
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę) 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  
albo imię i nazwisko wykonawcy,   

adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania 

Kryterium nr 1 
Cena oferty 
brutto „C” 

(PLN) 

Kryterium nr 2 
Czas dojazdu grupy interwencyjnej „DGI” 

a) nie dłuższy niż 5 i równy 5 minut od momentu wysłania 
sygnału alarmu; 

b) dłuższy niż 5 minut, ale nie dłuższy niż 10 i równy 10 
minut od momentu wysłania sygnału alarmu; 

c) dłuższy niż 10 minut, ale nie dłuższy niż 15 i równy 15 
minut od momentu wysłania sygnału alarmu. 

Kryterium nr 3 
Kryterium środowiskowe - pojazdy wykorzystane w 

zakresie dojazdu grupy interwencyjnej ,,PGI” 
 

a) brak deklaracji  wykorzystania do realizacji 
zamówienia w zakresie dojazdu grupy interwencyjnej 
pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym 

b) deklaracja  wykorzystania do realizacji zamówienia w 
zakresie dojazdu grupy interwencyjnej pojazdów z 
napędem elektrycznym lub hybrydowym 

Warunki 
gwarancji 

Termin 
wykonania 

Warunki 
płatności 

1 

Konsorcjum Wykonawców  
Lider 
Solid Security Sp. z o. o. 
ul. Postępu 17  
02 - 676 Warszawa  
Partner 
Solid Sp. z o. o. 
ul. Walerego Sławka 3 
30 - 633 Kraków 

1 276 285,92 zł 
 

nie dłuższy niż 5 i równy 5 minut od momentu wysłania 
sygnału alarmu 

deklaracja  wykorzystania do realizacji zamówienia  
w zakresie dojazdu grupy interwencyjnej pojazdów  

z napędem elektrycznym lub hybrydowym 

Zgodnie  
z SWZ 

Zgodnie  
z SWZ 

Zgodnie  
z SWZ 

2 

Konsorcjum Wykonawców  
Lider 
Impel Safety Sp. z o.o.  
ul. Antoniego Słonimskiego 1 
50-304 Wrocław 
Partner 
Impel Defender Sp. z o. o. 
ul. Antoniego Słonimskiego 1 
50-304 Wrocław 
Partner 
Impel Provider Sp. z o. o. 
ul. Antoniego Słonimskiego 1 
50-304 Wrocław 
Partner 
Impel Technical Security Sp. z o. o. 
ul. Antoniego Słonimskiego 1 
50-304 Wrocław 

1 316 219,40 zł 
nie dłuższy niż 5 i równy 5 minut od momentu wysłania 

sygnału alarmu 
 

deklaracja  wykorzystania do realizacji zamówienia  
w zakresie dojazdu grupy interwencyjnej pojazdów  

z napędem elektrycznym lub hybrydowym 

Zgodnie  
z SWZ 

Zgodnie  
z SWZ 

Zgodnie  
z SWZ 
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Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 

Bartosz Wielądek Przewodniczący komisji praca zdalna 
Marzena Brzychcy Sekretarz praca zdalna 
Agnieszka Jagoda Sekretarz praca zdalna 
Mariusz Blach Członek praca stacjonarna 
Zenon Trędowicz Członek  praca stacjonarna 

 

3 

Konsorcjum Wykonawców  
Lider 
EKOTRADE Sp. z o.o. 
ul. Melomanów 4 
00-712 Warszawa  
Partner 
EKOTRADE SERWIS FM Sp. z o.o. 
ul. Hutnicza 3 
81-212 Gdynia 

1 333 024,31 zł 
nie dłuższy niż 5 i równy 5 minut od momentu wysłania 

sygnału alarmu 
 

brak deklaracji wykorzystania do realizacji zamówienia  
w zakresie dojazdu grupy interwencyjnej pojazdów  

z napędem elektrycznym lub hybrydowym 

Zgodnie  
z SWZ 

Zgodnie  
z SWZ 

Zgodnie  
z SWZ 

4 
Poczta Polska Spółka Akcyjna  
ul. Rodziny Hiszpańskich 8  
00-940 Warszawa 

1 749 561,84 zł dłuższy niż 10 minut, ale nie dłuższy niż 15 i równy 15 minut 
od momentu wysłania sygnału alarmu  

brak deklaracji wykorzystania do realizacji zamówienia  
w zakresie dojazdu grupy interwencyjnej pojazdów  

z napędem elektrycznym lub hybrydowym 

Zgodnie  
z SWZ 

Zgodnie  
z SWZ 

Zgodnie  
z SWZ 

5 

Konsorcjum Wykonawców  
Lider 
Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.  
ul. Jana Kazimierza 55 
01-267 Warszawa 
Partner 
Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. 
ul. Jana Kazimierza 55 
01-267 Warszawa 

1 471 980,56 zł 
dłuższy niż 10 minut, ale nie dłuższy niż 15 i równy 15 minut 

od momentu wysłania sygnału alarmu 

deklaracja  wykorzystania do realizacji zamówienia  
w zakresie dojazdu grupy interwencyjnej pojazdów  

z napędem elektrycznym lub hybrydowym 

Zgodnie  
z SWZ 

Zgodnie  
z SWZ 

Zgodnie  
z SWZ 


