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- informacja zamieszczana na stronie internetowej  

Zamawiającego w trybie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp- 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 Na podstawie art. 222 ust. 5 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający zamieszcza informacje odczytane podczas otwarcia ofert 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykona-
nie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń socjalnych, biurowych, korytarzy oraz 
węzłów sanitarnych w budynku administracyjnym przewodników psów służbowych w Komendzie Miej-
skiej Policji we Wrocławiu, przy ul. Połbina 1, sprawa nr PUZ-2380-120-064-120/2022/ML 
 
Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 
r., poz. 1710), Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o kwocie, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi  
265 000,00 zł brutto. 

 
Termin składania ofert wyznaczono do dnia: 29.09.2022 r. do godz. 10.10. 
Otwarcie ofert: 29.09.2022 r. godz. 10.15 
 

 
W postępowaniu złożono następujące oferty: 

 

OFERTA nr 1 

C-VERCIAL SP Z O.O., ul. Deszczowa 16A/22, 53-024 Wrocław 

Cena oferty (cena ryczałtowa) 332 100,00 zł. 

Okres udzielonej gwarancji 84 m-ce 

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (klauzula społeczna) w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na podstawie stosunku pra-

cy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy na 

cały okres realizacji zamówienia TAK 

http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/
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OFERTA nr 2 

TRAST SP Z O.O., ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław 

Cena oferty (cena ryczałtowa) 538 000,00 zł. 

Okres udzielonej gwarancji 84 m-ce 

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (klauzula społeczna) w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na podstawie stosunku pra-

cy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy na 

cały okres realizacji zamówienia TAK  

 

OFERTA nr 3 

Impel Synergies Sp. z o.o., 50-304 Wrocław, ul. A. Słonimskiego 1 

Cena oferty (cena ryczałtowa) 499 900,00 zł. 

Okres udzielonej gwarancji 60 m-cy 

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (klauzula społeczna) w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na podstawie stosunku pra-

cy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy na 

cały okres realizacji zamówienia TAK  

 
OFERTA nr 4 

Torus Budownictwo Sp. z o.o., ul. Wilcza 43/15, 56-120 Brzeg Dolny 

Cena oferty (cena ryczałtowa) 430 500,00 zł. 

Okres udzielonej gwarancji 84 m-ce 

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (klauzula społeczna) w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na podstawie stosunku pra-

cy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy na 

cały okres realizacji zamówienia NIE  

  

OFERTA nr 5 

FAZ Budowwnictwo Sp. z o.o., 52-022 Wrocław, ul. Katowicka 12/4 

Cena oferty (cena ryczałtowa) 452 838,98 zł. 

Okres udzielonej gwarancji 60 m-cy 
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Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (klauzula społeczna) w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na podstawie stosunku pra-

cy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy na 

cały okres realizacji zamówienia NIE 

 
 

 

 
 

 
podpisał  

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu 
z up. Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych 

Pani Małgorzata Rosołowicz  
/podpis na oryginale/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Wyk. w 1 egz. 
Wyk. Małgorzata Lenik, tel. 47 8714323 
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