Nr postępowania: F-25-03/17
Protokół z otwarcia ofert.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ochrony osób i mienia
W dniu 24.11.2017 r. o godz. 11.30 w siedzibie zamawiającego w Sądzie Rejonowym
w Jaśle, w sali konferencyjnej - p. nr B-304, Dyrektor Sądu Rejonowego w Jaśle dokonał
otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie „Zamówienia publicznego na usługę ochrony
osób i mienia dla Sądu Rejonowego w Jaśle”.
1. Podczas otwarcia obrad obecni byli przedstawiciele nw. wykonawców:
1) GUARDIA Dariusz Siejko
2) Firma Usługowa „BŁYSK” Sp. z o.o.
3) P.W.’KARABELA” Sp. z o.o.
2. Przebieg „otwarcia ofert”:
1) Dyrektor SR w Jaśle odczytał kwotę, jaką Sąd Rejonowy w Jaśle zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 218 802zł brutto, następnie okazał
obecnym przedstawicielom wykonawców koperty z ofertami, a po stwierdzeniu przez
nich nienaruszalności kopert, odczytał kolejno daty i godziny złożenia ofert
wg kolejności ich złożenia.
Złożono 4 ofert (wg kolejności złożenia):
Oferta Nr 1 - złożona w dniu 24.11.2017 r. o godz. 0740
Oferta Nr 2 - złożona w dniu 24.11.2017 r. o godz. 0937
Oferta Nr 3 - złożona w dniu 24.11.2017 r.. o godz. 1028
Oferta Nr 4 - złożona w dniu 24.11.2017 r.. o godz. 1040
Wszystkie oferty zostały złożone przed upływem terminu składania ofert, tj. do
godz.11.00 w dniu 24.11.2017 r.
2) Po otwarciu kolejno każdej oferty Dyrektor SR w Jaśle odczytał nazwę i adres
wykonawcy oraz cenę z danej oferty.
Nazwy i adresy wykonawców oraz ceny z ofert odczytane podczas otwarcia ofert:
Nr
oferty
1.

Nazwa wykonawcy
ARMA Sp. z o.o.

Adres wykonawcy
ul. Jana Pawła II 80/5
00-175 Warszawa
Czułów 195
32-060 Liszki

Cena brutto
z oferty
217 956,64zł

2.

Dariusz Siejko GUARDIA

3.

Firma Usługowa „BŁYSK” Sp. z
o.o.

ul. Gawrzyłowska 37
39-200 Dębica

222 930,43zł

4.

P.W. „KARABELA” Sp. z o.o.

ul. Sokoła 14
39-400 Tarnobrzeg

327 931,48zł

290 000,00zł

Załącznik do protokołu:
1. Wykonawcy obecni podczas otwarcia ofert.
Jasło, dnia 24.11.2017 r.
..........................................................................

