
„Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp.  
z o.o. w Koninie i terenach przynależnych”. 

 Konin, dn. 25.06.2020 r.  

Nr sprawy 6/MTBS/2020 

Informacje z otwarcia ofert w postępowaniu na: 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. 

U. 2018 poz. 1986 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące 

informacje dotyczące:  

I „Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego 

TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych” – część I  

− kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 217.500,00 zł 

(brutto). 

− zbiorcze zestawienie ofert, które złożyli Wykonawcy  

Nr 

oferty 
Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

Cena ofertowa 

brutto (w zł) 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

publicznego 

Warunki płatności 

1. 

 

ECO WASH  

Tomasz Trojanowski 

 

ul. Czereśniowa 12 

62-571 Stare Miasto 

330.058,08 zł 

(netto) + 

57.324, 00 zł 

podatek VAT= 

387.382,08 zł  

(brutto) 

24 m-ce od dnia 

zawarcia 

umowy 

1 faktura 

miesięcznie płatna 

w terminie 30 dni   

2. 

 

ARBOR 

Wojciech Dźwig 

ul. Czechowskiego 2D/4 

64-800 Chodzież 

ul. Czechowskiego 2D/4 

64-800 Chodzież 

320.000,00 zł 

(netto) + 

32.000, 00 zł 

podatek VAT= 

352.000,00 zł  

(brutto) 

24 m-ce od dnia 

zawarcia 

umowy 

1 faktura 

miesięcznie płatna 

w terminie 30 dni   

3. 

Przedsiębiorstwo 

Usługowe 

SZOR PRACZ  

Michał Zinkowski 

ul. Klasztorna 4 

62-530 Kazimierz Biskupi 

251.464,56 zł 

(netto) + 

23.674, 56 zł 

podatek VAT= 

275.139,12 zł  

(brutto) 

24 m-ce od dnia 

zawarcia 

umowy 

1 faktura 

miesięcznie płatna 

w terminie 30 dni   

 

II „Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie 

Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych” – część II  

− kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 72.500,00 zł 

(brutto). 

− zbiorcze zestawienie ofert, które złożyli Wykonawcy  



„Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp.  
z o.o. w Koninie i terenach przynależnych”. 

Nr 

oferty 

Nazwa 

Wykonawcy 
Adres Wykonawcy 

Cena 

ofertowa 

brutto (w zł) 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

publicznego 

Warunki płatności 

1. 

 

ECO WASH  

Tomasz 

Trojanowski 

ul. Czereśniowa 12 

62-571 Stare Miasto 

149.227,20 zł 

(netto) + 

25.894, 80 zł 

podatek 

VAT= 

175.122,00 zł  

(brutto) 

24 m-ce od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

1 faktura 

miesięcznie płatna 

w terminie 30 dni   

2. 

 

ARBOR 

Wojciech Dźwig 

ul. Czechowskiego 

2D/4 

64-800 Chodzież 

ul. Czechowskiego 

2D/4 

64-800 Chodzież 

140.000,00 zł 

(netto) + 

14.000, 00 zł 

podatek 

VAT= 

154.000,00 zł  

(brutto) 

24 m-ce od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

1 faktura 

miesięcznie płatna 

w terminie 30 dni   

3. 

Przedsiębiorstwo 

Usługowe 

SZOR PRACZ  

Michał Zinkowski 

ul. Klasztorna 4 

62-530 Kazimierz 

Biskupi 

121.500,00 zł 

(netto)  

 

24 m-ce od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

1 faktura 

miesięcznie płatna 

w terminie 30 dni   

 


