
Opole, 23.11.2020 r.

Protokół z posiedzenia komisji w sprawie wyboru oferty
na:

Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości wraz z dostawą niezbędnych 
środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych w budynku biurowym

Instytutu Śląskiego 
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Komisja konkursowa nr w składzie :

1. dr Krzysztof Kleszcz- Przewodniczący

2. mgr Krzysztof Krawczyk -  Członek komisji

3. mgr Krystyna Ogórkis -  Członek komisji

powołana zarządzeniem nr 13/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. ustaliła, co następuje:

Po przeanalizowaniu ofert złożonych do zapytania ofertowego nr 9/2020 

dotyczącego wyboru firmy do wykonania usługi polegającej na świadczenie 

kompleksowych usług utrzymania czystości wraz z dostawą niezbędnych środków 

czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych w budynku biurowym Instytutu 

Śląskiego w okresie

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. komisja stwierdza, że wpłynęło 5 ofert:

Nr
oferty Nazwa firmy Adres Oferta cenowa 

netto w zł
Oferta cenowa 

brutto w zł

1. ELIDI Sp. z o.o. 31-153 Kraków 
ul. Szlak nr 77 lok. 222

10 916,67 /
za m-c

13 427,50 /
za m-c

131 000,04 /
za rok

161 130,05 /
za rok

2. CLAR SYSTEM S.A. 60-542 Poznań 
Ul. Janickiego 20b

12 300,00 /
za m-c

15 129,00 /
za m-c

147 600,00/ 
za rok

181 548,00 /
za rok

3. Gemina Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa 
ul. Trochimowskiego 11

8 950,00 /
za m-c

11 008,50 /
za m-c

107 400,00 /
za rok

132 102,00 /
za rok



4. Gwarant Agencja 
Ochrony Sp. z o.o.

45-131 Opole 
ul. J. Cygana 2

8 876,65 /
za m-c

10 918,28 /
za m-c

106 519,80/
za rok

131 019,36/
za rok

5. Roja Sp. z o.o. 35-242 Rzeszów 
ul. Partyzantów 1A

10 500,00 /
za m-c

12 915,00 /
za m-c

126 000,00 /
za rok

154 980,00 /
za rok

6. SMGL 3 Sp. z o.o. 45-940 Opole 
ul. Łączna 2

13 564,62/ 
za m-c

13 564,62 /
za m-c

162 775,44/ 
za rok

162 775,44/
za rok

7. GRUPA INVESTMENT 
US DESTELLO

44-100 Gliwice 
ul. Górna 23

9 970,41 /
za m-c

12 263,60 /
za m-c

119 644,92 /
za rok

147 163,20/
za rok

Zgodnie z kryterium oceny zapytania ofertowego -100 % stanowiła cena. Najniższą ofertę 

złożyła firma Gwarant Agencja Ochrony sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. J. Cygana 2,45- 

131 Opole . Oferowana kwota to 10 918,28 zł brutto (8 876,65 zł netto) / miesiąc i 

odpowiednio 131 019,36 zł brutto(106 519,80 zł netto) / rok

Wobec złożenia najtańszej oferty na świadczenie kompleksowych usług utrzymania 

czystości wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów 

eksploatacyjnych w budynku biurowym Instytutu Śląskiego w okresie od 01.01.2021 r. do 

31.12.2021 rok przez firmę Gwarant Agencja Ochrony sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. 

J. Cygana 2,45-131 Opole, komisja rekomenduje podpisanie umowy na świadczenie ww. 

usługi z ww. firmą .

Podpisy komisji:

1. dr Krzysztof Kleszcz- Przewodniczący.......

2. mgr Krzy sztof Krawczyk -  Członek komi sj i

3. mgr Krystyna Ogórkis - Członek komisji ....


