
ZP.240.30.2019
                                              INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Świadczenie  usług ratownictwa wodnego – zapewnienie  bezpieczeństwa osób kąpiących się  iŚwiadczenie  usług ratownictwa wodnego – zapewnienie  bezpieczeństwa osób kąpiących się  i
przebywających na sezonowych kąpieliskach w Poznaniuprzebywających na sezonowych kąpieliskach w Poznaniu,,

1. Miejsce i termin składania ofert:
1. Termin składania ofert:

 nie został skrócony
2. Miejsce składania ofert sekretariat Zamawiającego w Poznaniu (61-554) przy ul. Spychalskiego 34
3. Termin składania ofert upłynął w dniu  17.05.2019 r.   o godz.11:00

 Przedłużono termin składania ofert do dnia  nie dotyczy
4. Powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji  elektronicznej przy składaniu ofert  (w

przypadkach, o których mowa w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych):
nie dotyczy.

2. Otwarcie ofert
1. Otwarcie  ofert  nastąpiło  w  dniu  17.05.2019  r.  o  godz.  11:15  

w:    siedziba  Zamawiającego  w  Poznaniu  (61-554)  przy  ul.  Jana  Spychalskiego  34  –  salka
konferencyjna.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie:

- I części zamówienia, w wysokości 140 000,00 zł brutto ,
- II  części zamówienia, w wysokości  52 000,00 zł brutto,
- III części zamówienia, w wysokości 130 000,00 zł brutto,
- IV części zamówienia, w wysokości  80 000,00 zł brutto 
w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie: -
nie dotyczy

3. W postępowaniu:
 wpłynęły oferty

3. Zestawienie ofert
1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty: 
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji  elektronicznej – jeżeli
dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

Część I
1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, os. Powstańców Warszawy
5H/I/11, Poznań 61-656, cena 98 476,56 zł (cena za godzinę pracy ratownika 23,38 zł brutto) staż osoby
skierowanej do realizacji zamówienia 12 lat, czas zastępowalności 1 godzina, czas przybycia dodatkowych
osób 30 minut.
2. RATOWNICTWO WODNE Filip Orłowski, ul. Dolina 5B/19, 61-551 Poznań, cena 123 959,16  zł (cena za
godzinę pracy ratownika 29,43 zł brutto) staż osoby skierowanej do realizacji zamówienia powyżej 5 lat,
czas zastępowalności poniżej 30 minut, czas przybycia dodatkowych osób poniżej 30 minut.
Część II
1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, os. Powstańców Warszawy
5H/I/11, Poznań 61-656, cena 38 102,31 zł (cena za godzinę pracy ratownika 23,39 zł brutto) staż osoby
skierowanej do realizacji zamówienia 9 lat, czas zastępowalności 1 godzina, czas przybycia dodatkowych
osób 30 minut.
2. Wielkopolska Przychodnia Sportowo- Lekarska Sp. z o.o., ul. Władysława Reymonta 35, 60-791 Poznań,
cena 50 499,00 zł  (cena za godzinę pracy ratownika 31,00 zł brutto) staż osoby skierowanej do realizacji
zamówienia 38 lat, czas zastępowalności 30 minut, czas przybycia dodatkowych osób 30 minut.
Część III
1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, os. Powstańców Warszawy
5H/I/11, Poznań 61-656, cena 132 855,20 zł (cena za godzinę pracy ratownika 23,39 zł brutto) staż osoby
skierowanej do realizacji zamówienia 6 lat, czas zastępowalności 1 godzina, czas przybycia dodatkowych
osób 30 minut.
2. RATOWNICTWO WODNE Filip Orłowski, ul. Dolina 5B/19, 61-551 Poznań, cena 163 367,59  zł (cena za
godzinę pracy ratownika 28,78 zł brutto) staż osoby skierowanej do realizacji zamówienia powyżej 5 lat,
czas zastępowalności poniżej 30 minut, czas przybycia dodatkowych osób poniżej 30 minut.
Część IV
1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, os. Powstańców Warszawy
5H/I/11, Poznań 61-656, cena 79 713,12 zł (cena za godzinę pracy ratownika 23,39 zł brutto) staż osoby
skierowanej do realizacji zamówienia 8 lat, czas zastępowalności 1 godzina, czas przybycia dodatkowych
osób 30 minut.
2. RATOWNICTWO WODNE Filip Orłowski, ul. Dolina 5B/19, 61-551 Poznań, cena 99 843,84  zł (cena za
godzinę pracy ratownika 28,89 zł brutto) staż osoby skierowanej do realizacji zamówienia powyżej 5 lat,
czas zastępowalności poniżej 30 minut, czas przybycia dodatkowych osób poniżej 30 minut.



W tym oferty wariantowe (jeżeli dotyczy):

- nie dotyczy
2. Po terminie składania ofert zostały złożone następujące oferty (podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko
wykonawcy) : nie dotyczy

                                                                                                    
                                                                                                        DYREKTOR
                                                                                                   Łukasz Miadziołko

Sprawę prowadzi:                                                                                                                                                              
Elżbieta Różowicz, ZP
tel. 61 835 79 06


