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Wg rozdzielnika 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Zarząd Mienia Skarbu Państwa informuje – postępowanie prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 

na: 

Wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na powierzchniach 
wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanych  
 i  niezabudowanych oraz wykonania usługi związanej z koszeniem trawy wraz z jej grabieniem 
wywozem i utylizacją na terenach gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa oraz w 
siedzibie ZMSP 
 
wybrana została n/w firma: 

 

             Impel System Sp. z o.o. – lider konsorcjum ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 
             Impel Facility Services Sp. z o.o. – partner konsorcjum  ul. Ślężna 118, 53-111     
             Wrocław 

a)  - cena netto: 1.110.346,08 zł    - cena brutto: 1.229.850,00 zł  

b) ilość osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o prace – 4 osoby 
 liczba punktów : 100 pkt. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty: 

1.       P.H.U. Gamma Andrzej Zakrzewski ul. Konarskiego 8, 01-355 Warszawa 
             

 a)  - cena netto: 1.342.187,98 zł    - cena brutto: 1.468.853,17 zł  
b) ilość osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o prace – powyżej 3 osób 

 
2.        Impel System Sp. z o.o. – lider konsorcjum ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 
             Impel Facility Services Sp. z o.o. – partner konsorcjum  ul. Ślężna 118, 53-111     
             Wrocław 

 

a)  - cena netto: 1.110.346,08 zł    - cena brutto: 1.229.850,00 zł  

b) ilość osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o prace – 4 osoby 

 

3.        Seris Konsalnet Cleaning Sp. z o.o. – lider konsorcjum ul. Jana Kazimierza 55, 01-267     
             Warszawa 
             Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. – partner konsorcjum  ul. Jana Kazimierza 55,  
             01-267    Warszawa 

 

a)  - cena netto: 1.545.789,12 zł    - cena brutto: 1.708.010,64 zł  

 



b) ilość osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o prace – 7 osób 

 
Szacunkowa wartość  zamówienia:   

-   kwota netto: 1.240.789,74 zł       - kwota brutto: 1.431.831,72 zł 
 

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.  

 

 

 

Podpisano elektronicznie 

p.o. Z-cy Dyrektora Ewa Morawska-Sochacka 

/Kierownik zamawiającego/ 

 


