
  

 

DAT.271.8.2022       Kraków, 27 lipca 2022r. 
 
 
 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
 
 
dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę społeczną „Świadczenie usługi 

ochrony osób i mienia w Nowohuckim Centrum Kultury wraz z interwencją zmotoryzowanej 
grupy interwencyjnej” 

 
W imieniu Zamawiającego, Nowohuckiego Centrum Kultury,  działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuję 
informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte a także  cenach 
zawartych w ofertach. 
 

 
Lp. 

 

 
Nazwa wykonawcy Cena oferty 

1. Konsorcjum firm: 
Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. - lider 
ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa 
Seris Konsalnet Security sp. z o.o. – partner 
ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa 

1 687 790,06 zł brutto 
 

25,41 zł (netto) 
– cena za jedną roboczogodzinę jednego pracownika 

ochrony - usługa podstawowa 
pkt 3.3. lit. a) – f) SWZ 

 
35,00 zł (netto) 

– cena za jedną roboczogodzinę jednego pracownika 
ochrony - usługi, o których mowa w pkt 3.3. lit. g) – i) 

SWZ 
 

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

1 832 517,28 zł brutto 
 

27,88 zł (netto) 
– cena za jedną roboczogodzinę jednego pracownika 

ochrony - usługa podstawowa 
pkt 3.3. lit. a) – f) SWZ 

 
27,88zł (netto) 

– cena za jedną roboczogodzinę jednego pracownika 
ochrony - usługi, o których mowa w pkt 3.3. lit. g) – i) 

SWZ 
 



  

 

3. Konsorcjum firm: 
Agencja Ochrony Kowalczyk sp. z o.o. – lider 
ul. Chmielna 34, 00-020 Warszawa 
Agencja Ochrony MK Sp. z o.o. – partner 
ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa 
Agencja Ochrony Kowalczyk Security Sp. z 
o.o. – partner 
ul. Chmielna 34, 00-020 Warszawa 
 
 
 

1 572 888,75 zł brutto 
 

23,93 zł (netto) 
– cena za jedną roboczogodzinę jednego pracownika 

ochrony - usługa podstawowa 
pkt 3.3. lit. a) – f) SWZ 

 
23,93 zł (netto) 

– cena za jedną roboczogodzinę jednego pracownika 
ochrony - usługi, o których mowa w pkt 3.3. lit. g) – i) 

SWZ 
 

4. Konsorcjum firm: 
1. Impel Facility Services Sp. z o.o. – lider  
2. Impel Safety Sp. z o.o. 
3. Impel Defender Sp. z o.o. 
4. Impel Provider Sp. z o.o. 
5. Impel FM Partner Sp. z o.o. 
FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: 
1-5. Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ADRES: 
1-6. ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 
Wrocław 

1 559 743,00 zł brutto 
 

23,73 zł (netto) 
– cena za jedną roboczogodzinę jednego pracownika 

ochrony - usługa podstawowa 
pkt 3.3. lit. a) – f) SWZ 

 
23,73 zł (netto) 

– cena za jedną roboczogodzinę jednego pracownika 
ochrony - usługi, o których mowa w pkt 3.3. lit. g) – i) 

SWZ 
 

5. Konsorcjum firm: 
ERA Spółka z o.o. -lider 
41-500 Chorzów, ul. Katowicka 16B 
NOVIA Sp. z o. o. – Partner 
41-500 Chorzów, ul. Paderewskiego 34 
 
 

 
1 602 829,95 zł brutto 

 
24,39 zł (netto) 

– cena za jedną roboczogodzinę jednego pracownika 
ochrony - usługa podstawowa 

pkt 3.3. lit. a) – f) SWZ 
 

24,23 zł (netto) 
– cena za jedną roboczogodzinę jednego pracownika 
ochrony - usługi, o których mowa w pkt 3.3. lit. g) – i) 

SWZ 
 

 
Jednocześnie, działając zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy, Zamawiający – przed otwarciem ofert – udostępnił na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

 
 
Konrad Muzyk 
            (-) 

         Zastępca Dyrektora 
 


