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                                              INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ŚwŚw    iadczenie usług ratownictwa wodnego – zabezpieczenie ratownicze pływalni Rataje zlokalizowanej na osiadczenie usług ratownictwa wodnego – zabezpieczenie ratownicze pływalni Rataje zlokalizowanej na os    
Piastowskim 55 w PoznaniuPiastowskim 55 w Poznaniu

1. Miejsce i termin składania ofert:
1. Miejsce składania ofert sekretariat Zamawiającego w Poznaniu (61-554) przy ul. Spychalskiego 34
2. Termin składania ofert upłynął w dniu  25.06.2019 r.   o godz.11:00

 Przedłużono termin składania ofert do dnia  nie dotyczy

2. Otwarcie ofert
1. Otwarcie  ofert  nastąpiło  w  dniu  25.06.2019  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:

- zamówienia, w wysokości 370 000,00 zł brutto ,
 
w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie: -
nie dotyczy

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)

1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, os. Powstańców Warszawy
5H/I/11, Poznań 61-656, cena 401 717,76 zł (cena za godzinę pracy ratownika 27,53 zł brutto),  6 osób z
doświadczeniem  minimum  3  lata  w  pracy  ratownika,  czas  zastępowalności  40  minut,  czas  przybycia
dodatkowych osób 40 minut.
2. RATOWNICTWO WODNE Filip Orłowski, ul. Dolina 5B/19, 61-551 Poznań, cena 435 863,04 zł (cena za
godzinę pracy ratownika 29,87 zł brutto),  4 osoby z doświadczeniem minimum 3 lata w pracy ratownika,
czas zastępowalności poniżej 1 godziny, czas przybycia dodatkowych osób poniżej 1 godziny.

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) :

MultiGrupa Sp. z o.o., ul. Kościuszki 13/1A, 50-037 Wrocław.
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