
 
 

Warszawa dnia 27.04.2022 r.  
 

 

 

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT postępowanie  nr WNZ-012/2022 
 
 

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 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na: 

 

„wykonanie: 1) prac przygotowawczych do rozruchu urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej , 

2) konserwację urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 

w Warszawie.” 

 
1. Szacunkowa wartość zamówienia: 
netto: 60 000,00 zł. 
brutto: 73 800,00 zł. 
 
2. Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 
27.04.2022 r., godz. 12:05 00-838 Warszawa ul. Prosta 69  sala konferencyjna 1 piętro. 
 
3. Obecni ze strony Zamawiającego: 
 
Komisja w składzie: 
 
Przewodniczący: Zbigniew Małkowski  
Członek: Małgorzata Witowska 
 

4. Otwarcie ofert: 
 
Komisja po zalogowaniu do platformy zakupowej pod adresem https://zmsp.eb2b.com.pl/ stwierdziła, 
że w postępowaniu  o udzielenie Zamówienia w terminie wpłynęły dwie oferty n/w firm:  
 
1. Wolumen Sp. z o.o. Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa e-mail: kontakt@wolumen.pl 

2. PHU UNITERM Włodzimierz Wargulak ul. Pułtuska 6, 07-200 Wyszków                                             

e-mail: lukaszwargulak@uniterm.waw.pl 

5. Przewodniczący za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://zmsp.eb2b.com.pl/  dokonał 
odszyfrowania oferty n/w firm: 
 
1. Wolumen Sp. z o.o. Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa e-mail: kontakt@wolumen.pl 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie 4 miesięcy i 15 dni łączną ryczałtową kwotę 

wynagrodzenia maksymalnej  wysokości:  

netto: 39 000,00 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),  

brutto: 47 970,00 zł. (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 

złotych), 

w tym: 

1) za prace przygotowawcze do rozruchu w wysokości: 

netto: 28 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych),  

brutto: 34 440,00 zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych), 

2) za prace konserwacyjne za okres 4 miesięcy, wynagrodzenie miesięczne  w wysokości: 
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netto: 2 750,00 zł. (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych),  

brutto: 3 382,50 zł. (słownie: trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote 50/100), 

za w/w przedmiot na podstawie załączonego kosztorysu ofertowego załącznik nr 1 do niniejszej 

oferty. 

 

2. PHU UNITERM Włodzimierz Wargulak ul. Pułtuska 6, 07-200 Wyszków                                             

e-mail: lukaszwargulak@uniterm.waw.pl 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie 4 miesięcy i 15 dni łączną ryczałtową kwotę 

wynagrodzenia maksymalnej  wysokości:  

netto: 36 700,00 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych),  

brutto: 45 141,00 zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści jeden złoty), 

w tym: 

1) za prace przygotowawcze do rozruchu w wysokości: 

netto: 25 900,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset złotych),  

brutto: 31 857,00 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem 

złotych), 

2) za prace konserwacyjne za okres 4 miesięcy, wynagrodzenie miesięczne  w wysokości: 

netto: 2 700,00 zł. (słownie: dwa tysiące siedemset złotych),  

brutto: 3 321,00 zł. (słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złoty), 

za w/w przedmiot na podstawie załączonego kosztorysu ofertowego załącznik nr 1 do niniejszej 

oferty. 

 

 

 
Edyta Stefańska (Koordynator Kierownik                                      

ds. Finansów i Windykacji, KKdsFiW)) 

- podpisano certyfikatem kwalifikowanym  

2022-04-27 13:34:58  
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