
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A

48-303 N Y S A
W: 77 447 23 70, fax: 77 433 67 46

Informacja z otwarcia ofert
na wykonanie zadania „Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy 

ul. Baligrodzkiej 7" Oznaczenie sprawy OPS.271.3.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018r. poz. 1986) 
zamieszczam poniższe informacje:

1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 
48-303 Nysa

2. Przedmiot zamówienia:
„Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 
7"

3. Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 05.12.2018r. o godzinie l l 00.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zadania , w wysokości 185 000,00 zł brutto.

4. Zestawienie ofert:
Do upływu terminu składania ofert do dnia 05.12.2018r. godzina 1045 złożono 2 oferty:

5. Oferta nr 1
„Unitrez Ochrona OP", Spółka z.o.o., Spółka komandytowa, 45-403 Opole, ul. Górna 5. 
Ogółem wartość zamówienia brutto: 166 072,14 zł.
Termin wykonania zamówienia od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Termin płatności faktur: do 14 dni.
Oferta nr 2

6. Odnowa Sp. Z.o.o. 45-011 Opole, ul. Kozarzewskiego 8-16 
Ogółem wartość zamówienia brutto: 121 653,22 zł.
Termin wykonania zamówienia od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Termin płatności faktur: do 14 dni.

Ponadto informuję, iż na podstawie art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2018r. poz.1986) Wykonawcy biorący udział w/w 
postępowaniu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej 
informacji przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.l pkt. 23 w/w ustawy. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym



Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.
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