
Toruń, 7 stycznia 2019 r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
dotyczący postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości obiektu Centrum Nowoczesności

Młyn Wiedzy w Toruniu”

W dniu 7 stycznia 2019 r.  komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy w Toruniu w składzie:
1) Karolina Jasińska – Przewodniczący Komisji
2) Agnieszka Adamska – Członek Komisji
3) Agnieszka Wiśniewska-Celmer – Sekretarz Komisji

o godzinie  12:30 dokonała otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie, w kolejności ich wpływu.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podana bezpośrednio
przed otwarciem ofert wynosi: 320.505,65 zł  brutto

Złożone oferty:

Nazwa Wykonawcy:
Konsorcjum:
TAURUS OCHRONA GROUP SP. Z O.O. - Lider Konsorcjum
Adres Wykonawcy:
ul. PIOTRA SKARGI 13,
87-140 CHEŁMŻA

Fresh TEAM Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum
ul. Granitowa 6,
87 -100 Toruń

Taurus Security Innovations Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 41,
87 - 100 Toruń

Cena:
319.905,96 zł

Termin wykonania zamówienia:
01 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Okres gwarancji:
WEDŁUG WZORU UMOWY
Warunki płatności:
WEDŁUG WZORU UMOWY

Na podstawie powyższego zestawienia ofert Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany



Toruń, 7 stycznia 2019 r.

na podstawie art. 24 ust. 11 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 ze zm.) złożyć w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie interneto-
wej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), oświadczenia o przy-
należności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy  w stosunku do wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.




