
 

 

 

 

       
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, z uwzględnieniem zasad 

dotyczących usług społecznych na usługę polegającą na świadczeniu całodobowej ochrony budynków Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu wraz  z terenem przyległym, z podziałem na dwie części. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00057.2022   28.09.2022 r. 
l.dz.: ZP.ZD-00593/22  

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1710 zm.), informuję, iż  do postępowania wpłynęły oferty niżej wskazanych Wykonawców: 

1) Część 1 – budynek, ul. Jackowskiego 18; 

 Konsorcjum firm: 
Spółdzielnia „Dozór” w Gnieźnie, ul. Żwirki i Wigury 19a, 62-200 Gniezno – LIDER 
Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski, ul. F. Stróżyńskiego 12, 60-688 Poznań – PARTNER 
Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o., Al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań - PARTNER 

 cena –1.525.901,20 zł brutto, 

 odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: –13,00 

 czas dojazdu grupy interwencyjnej  - 10 minut 

 realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym 
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – NIE 

 Konsorcjum firm: 
TS Service Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 31, 60-476 Poznań – LIDER 
TS Service Sp. z o.o. Sp.k., ul. Strzeszyńska 31, 60-476 Poznań- KONSORCJANT 
PROTECTOR Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk – KONORCJANT 
PROTECT TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 31, 60-476 Poznań- KONSORCJANT 

 cena –1.180.989,42 zł brutto, 

 odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: –1,00 

 czas dojazdu grupy interwencyjnej  - 3 minuty  

 realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym 
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK 

 Konsorcjum firm: 
Impel Security Solutions Sp. z o. o., ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław 
Impel Safety Sp. z o.o., ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław 
Impel Defender Sp. z o.o. ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław 
Impel Technical Security Sp. z o.o., ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław 

 cena –1.449.085,41 zł brutto, 

 odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: –100 % 

 czas dojazdu grupy interwencyjnej  - 9 minut  

 realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym 
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – NIE 

 Konsorcjum firm: 
Makropol Sp. z o.o., ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań – LIDER 
Makropol TP Sp. o.o. , ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań – PARTNER 

 cena –1.349.241,71 zł brutto, 

 odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: – 1,00 

 czas dojazdu grupy interwencyjnej  - 3 minuty  

 realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym 
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK 

 Konsorcjum firm: 
Holding HUNTERS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski – LIDER 
HUNTERS24 Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski  
Green HUNTERS Sp. z o.o. Sp.k., Al. Jerozolimskie 151/4U, 02-326 Warszawa 
Human HUNTERS Sp. z o.o. Sp.k. Al. Jerozolimskie 151/4U, 02-326 Warszawa 
Blue HUNTERS Sp. z o.o. Sp. k. Al. Jerozolimskie 151/4U, 02-326 Warszawa 
HUNTERS Ochrona Plus Sp. z o.o., ul. Sulejowska 45,97-300 Piotrków Trybunalski 

 cena –1.476.673,06 zł brutto, 

 odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: – 1,00 

 czas dojazdu grupy interwencyjnej  - 6 minut  

 realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym 
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
2) Część 2 - budynek, ul. Słowackiego 8; 

 

 Konsorcjum firm: 
Spółdzielnia „Dozór” w Gnieźnie, ul. Żwirki i Wigury 19a, 62-200 Gniezno – LIDER 
Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski, ul. F. Stróżyńskiego 12, 60-688 Poznań – PARTNER 
Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o., Al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań - PARTNER 

 cena – 816.899,76 zł brutto, 

 odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: – 6,00 

 czas dojazdu grupy interwencyjnej  - 10 minut 

 realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym 
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – NIE 

 Konsorcjum firm: 
TS Service Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 31, 60-476 Poznań – LIDER 
TS Service Sp. z o.o. Sp.k., ul. Strzeszyńska 31, 60-476 Poznań- KONSORCJANT 
PROTECTOR Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk – KONORCJANT 
PROTECT TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 31, 60-476 Poznań- KONSORCJANT 

 cena –716.964,00 zł brutto, 

 odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: –1,00 

 czas dojazdu grupy interwencyjnej  - 3 minuty  

 realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym 
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK 

 Konsorcjum firm: 
Impel Security Solutions Sp. z o. o., ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław 
Impel Safety Sp. z o.o., ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław 
Impel Defender Sp. z o.o. ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław 
Impel Technical Security Sp. z o.o., ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław 

 cena – 819.141,60 zł brutto, 

 odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: –100 % 

 czas dojazdu grupy interwencyjnej  - 9 minut  

 realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym 
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – NIE 

 Konsorcjum firm: 
Makropol Sp. z o.o., ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań – LIDER 
Makropol TP Sp. o.o. , ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań – PARTNER 

 cena – 815.658,96 zł brutto, 

 odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: – 1,00 

 czas dojazdu grupy interwencyjnej  - 2 minuty  

 realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym 
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK 

 Konsorcjum firm: 
Holding HUNTERS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski – LIDER 
HUNTERS24 Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski  
Green HUNTERS Sp. z o.o. Sp.k., Al. Jerozolimskie 151/4U, 02-326 Warszawa 
Human HUNTERS Sp. z o.o. Sp.k. Al. Jerozolimskie 151/4U, 02-326 Warszawa 
Blue HUNTERS Sp. z o.o. Sp. k. Al. Jerozolimskie 151/4U, 02-326 Warszawa 
HUNTERS Ochrona Plus Sp. z o.o., ul. Sulejowska 45,97-300 Piotrków Trybunalski 

 cena – 778.055,04 zł brutto, 

 odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: – 1,00 

 czas dojazdu grupy interwencyjnej  - 6 minut  

 realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym 
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         

tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl     

mailto:starostwo@powiat.poznan.pl

