PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ
Z OTWARCIA OFERT sprawa nr ZM.NZP.112/20
Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na:
„usługi konserwacji i usuwania awarii dźwigów o napędzie hydraulicznym i elektrycznym w budynkach
przy ul. Świętokrzyskiej 14, Al. Jerozolimskich 32, ul. Złotej 68 w Warszawie, znajdujących się w zasobie
Skarbu Państwa przeznaczonych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa na rok
2021/2022.”
Sprawa nr ZM.NZP.112/20
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert:
17.11.2020 r.,10:05, 00-838 Warszawa, ul. Prosta 69.
1. Obecni ze strony Zamawiającego:
Komisja Przetargowa powołana zgodnie z poleceniem służbowym NR 8/2020 z dnia 21.02.2020r. oraz
Wnioskiem o wszczęcie postępowania z dnia 09.11.2020r. w składzie:
Leszek Jaworski
Zbigniew Małkowski
2. Przebieg otwarcia ofert:
a. Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia kwotę:
netto: 78 000,00 zł.
brutto: 95 940,00 zł.
b. W postępowaniu prowadzonym w trybie bez stosowania ustawy, złożono cztery oferty w formie
elektronicznej.
c. Komisja Przetargowa dokonała ich otwarcia.
d. Firmy które wzięły udział w postępowaniu:
1. ELEKTROMECHANIKA DŹWIGOWA
Dariusz Arcyz
02-843 Warszawa
ul. Pelikanów 51
e-mail: dariuszarcyz@wp.pl
a) za wykonanie w/w usług, Zamawiający płacić będzie Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne
w kwocie:
netto: 480,00 zł. (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt złotych),
brutto: 590,40 zł. (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt złotych 40/100),
b) za usunięcie awarii i naprawy przekraczające zakres konserwacji, stosuje się stawki roboczogodziny jak i
narzutów, które wynoszą:
- stawka r/godz. - R = 40,00 zł/godz.
- koszty pośrednie - Kp = 75 % (od R i S)
- zysk - Z = 20 % R+ Kp((R), S+Kp(R)
- stawka r/godz. kosztorysowej wraz z narzutami brutto - R = 84,00 zł/godz.
c) Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2021 r., aż do wyczerpania kwoty wskazanej w § 3 ust.1
Umowy, nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r
2. LIFTPOL
Sebastian Piechociński
05-091 Ząbki
ul. Rychlińskiego 26
e-mail: biuro@liftpol.com
a) za wykonanie w/w usług, Zamawiający płacić będzie Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne
w kwocie:
netto: 27 840,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych),

brutto: 34 243,20 zł. (słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści trzy złote 20/100),
b) za usunięcie awarii i naprawy przekraczające zakres konserwacji, stosuje się stawki roboczogodziny jak i
narzutów, które wynoszą:
- stawka r/godz. - R = 50,00 zł/godz.
- koszty pośrednie - Kp = 70 % (od R i S)
- zysk - Z = 20 % R+ Kp((R), S+Kp(R)
- stawka r/godz. kosztorysowej wraz z narzutami brutto - R = 102,00 zł/godz.
c) Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2021 r., aż do wyczerpania kwoty wskazanej w § 3 ust.1
Umowy, nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r
3. ZAKŁAD URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH „BOGMAR S”
Mariusz Kossowski
04-448 Warszawa
ul. Zesłańców Polskich 2
e-mail: bogmars@bogmars.pl
a) za wykonanie w/w usług, Zamawiający płacić będzie Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne
w kwocie:
netto: 540,00 zł. (słownie złotych: pięćset czterdzieści złotych),
brutto: 664,20 zł. (słownie złotych: sześćset sześćdziesiąt cztery złote 20/100),
b) za usunięcie awarii i naprawy przekraczające zakres konserwacji, stosuje się stawki roboczogodziny jak i
narzutów, które wynoszą:
- stawka r/godz. - R = 50,00 zł/godz.
- koszty pośrednie - Kp = 80 % (od R i S)
- zysk - Z = 20 % R+ Kp((R), S+Kp(R)
- stawka r/godz. kosztorysowej wraz z narzutami brutto - R = 108,00 zł/godz.
c) Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2021 r., aż do wyczerpania kwoty wskazanej w § 3 ust.1
Umowy, nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r
4. KOWI
Grzegorz Urban
03-203 Warszawa
ul. Bazyliańska 18/14
e-mail: biuro@kowi.pl
a) za wykonanie w/w usług, Zamawiający płacić będzie Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne
w kwocie:
netto: 1 120,00 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc sto dwadzieścia złotych),
brutto: 1 377,60 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 60/100),
b) za usunięcie awarii i naprawy przekraczające zakres konserwacji, stosuje się stawki roboczogodziny jak i
narzutów, które wynoszą:
- stawka r/godz. - R = 45,00 zł/godz.
- koszty pośrednie - Kp = 80 % (od R i S)
- zysk - Z = 20 % R+ Kp((R), S+Kp(R)
- stawka r/godz. kosztorysowej wraz z narzutami brutto - R = 97,00 zł/godz.
c) Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2021 r., aż do wyczerpania kwoty wskazanej w § 3 ust.1
Umowy, nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r

Ewa Morawska-Sochacka
(p.o. Zastępcy Dyrektora,ZDN2)
- podpisano cyfrowo 2020-11-18 10:06:49

