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PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT sprawa nr WNZ-000004/2021 
 
Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 2 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze  zm.)  

1. Zadanie: 
Wykonanie dezynsekcji, deratyzacji, odkażaniu pomieszczeń niemieszkalnych, likwidacji gniazd szerszeni, 

usuwaniu zanieczyszczeń gołębich oraz dezynsekcji, deratyzacji, wentralizacji z utylizacją odpadów i rzeczy z lokali 

Skarbu Państwa w budynkach gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa. 

2. Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 
11.05.2021 r., godz. 12:30 w siedzibie ZMSP,  00-838 Warszawa ul. Prosta 69   
 

3.Przebieg otwarcia ofert: 
 
Prowadzący sprawę pracownik Zarządu Mienia Skarbu Państwa po zalogowaniu do platformy 
zakupowej pod adresem https://zmsp.eb2b.com.pl  stwierdził, że w postępowaniu o udzielenie 
Zamówienia w terminie wpłynęło 6 ofert. 
 

4. Firmy, adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z podaniem ceny netto, 

ceny brutto, terminu wykonania, warunków  płatności: 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy CENA 

Termin 

wykonania* 

Warunki 

płatności 

 

1 

Pestokil Sp. z o.o. 

49-300 Brzeg 

ul. Cegielniana 3 

e-mail: biuro@pestokil.com.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 36.741,46 zł 

cena brutto: 45.192,00 zł 

 

12 miesięcy od 

dnia podpisania 

umowy  

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

2 

1 ABA Deratyzacja Dezynsekcja 

Dezynfekcja Sprzątanie 

01-992 Warszawa 

ul. Conrada 4/136 

e-mail: jedenaba@gmail.com 

Cena za usługę: 

cena netto: 26.719,10 zł 

cena brutto: 32.864,49 zł 

 

12 miesięcy od 

dnia podpisania 

umowy 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

3 

Insektpol Sp. z o.o. 

11-700 Mrągowo 

ul. Lubelska 8B 

e-mail:  

Cena za usługę: 

cena netto: 54.491,71 zł 

cena brutto: 54.491,71 zł 

 

12 miesięcy od 

dnia podpisania 

umowy 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

https://zmsp.eb2b.com.pl/


2 
 

 

4 

ECO-Clean Sp. z o.o. 

11-700 Mrągowo 

ul. Lubelska 8B 

e-mail: Eco-clean@o2.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 44.302,32 zł 

cena brutto: 44.302,32 zł 

 

12 miesięcy od 

dnia podpisania 

umowy 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

5 

Zakład Dezynsekcji I 

Deratyzacji Robert Rydel 

03-353 Warszawa 

ul. Goworowska 6/68 

e-mail: rrydel@wp.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 61.616,47 zł 

cena brutto: 61.616,47 zł 

 

12 miesięcy od 

dnia podpisania 

umowy 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

6 

Abapest Zakład Deratyzacji 

Dezynsekcji i Dezynfekcji 

Marian Michał Petelczyc 

01-793 Warszawa 

ul. Rydygiera 13/112 

e-mail: petelczyc@wp.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 33.518,00 zł 

cena brutto: 41.228,50 zł 

 

12 miesięcy od 

dnia podpisania 

umowy 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

 

 

 

 

 

 

            ………………………………. 
/Podpisano elektronicznie - Zamawiajacy / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


