
        
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  
na świadczenie usług polegających na kompleksowym sprzątaniu obiektów Starostwa Powiatowego,  

z podziałem na 8 części. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:       Nasz znak:          Data:  
     ZP.272.00056.2022         21.10.2022 r. 
     l.dz.: ZP.ZD-00652/22  

 Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły n/w oferty: 

Część nr 1 

 Henryk Sienkiewicz ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań: 
Cena – 1.228.320,00 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – NIE. 

 Konsorcjum: 
1) Praxima Krakpol Sp. z o.o., ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia – lider 
2) Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław - partner 
Cena – 1.385.260,56 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 0,70 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – NIE. 

 Konsorcjum: 
1) Vigor Edukacja Sp. z o.o. Sp. K., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – lider 
2) Biuro – Handlowo Usługowe Vigor Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – partner 
Cena – 1.513.440,00 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK. 

Część nr 2 

 Skarem Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola: 
Cena – 49.534,56 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK. 

 Konsorcjum: 
1) JANTAR Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – lider 
2) JANTAR 2 Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – partner 
3) SEKRET Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – partner 
Cena – 47.560,56 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK. 

 Konsorcjum: 
1) Vigor Edukacja Sp. z o.o. Sp. K., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – lider 
2) Biuro – Handlowo Usługowe Vigor Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – partner 
Cena – 59.040,00 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK. 

Część nr 3 

 Skarem Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola: 
Cena – 49.475,52 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK. 
 



 Konsorcjum: 
1) JANTAR Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – lider 
2) JANTAR 2 Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – partner 
3) SEKRET Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – partner 
Cena – 43.690,08 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK. 

 Konsorcjum: 
1) Vigor Edukacja Sp. z o.o. Sp. K., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – lider 
2) Biuro – Handlowo Usługowe Vigor Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – partner 
Cena – 59.040,00 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK. 

Część nr 4 

 Skarem Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola: 
Cena – 49.003,20 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK. 

 PHU Szymon Grzebyszak, ul. M. Konopnickiej 13, 63-210 Żerków: 
Cena – 101.548,80 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 100% 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – NIE.  

 Konsorcjum: 
1) JANTAR Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – lider 
2) JANTAR 2 Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – partner 
3) SEKRET Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – partner 
Cena – 44.778,96 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK. 

 Konsorcjum: 
1) Vigor Edukacja Sp. z o.o. Sp. K., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – lider 
2) Biuro – Handlowo Usługowe Vigor Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – partner 
Cena – 59.040,00 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK. 

Część nr 5 

 Skarem Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola: 
Cena – 63.468,00 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK. 

 PHU Szymon Grzebyszak, ul. M. Konopnickiej 13, 63-210 Żerków: 
Cena – 116.308,80 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 100% 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – NIE. 

 Konsorcjum: 
1) JANTAR Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – lider 
2) JANTAR 2 Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – partner 
3) SEKRET Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – partner 
Cena – 71.254,56 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK. 
 
 
 



 Konsorcjum: 
1) Vigor Edukacja Sp. z o.o. Sp. K., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – lider 
2) Biuro – Handlowo Usługowe Vigor Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – partner 
Cena – 84.132,00 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK. 

Część nr 6 

 Skarem Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola: 
Cena – 51.660,00 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK. 

 PHU Szymon Grzebyszak, ul. M. Konopnickiej 13, 63-210 Żerków: 
Cena – 116.308,80 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 100% 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – NIE. 

 Konsorcjum: 
1) JANTAR Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – lider 
2) JANTAR 2 Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – partner 
3) SEKRET Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – partner 
Cena – 46.506,00 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK. 

 Konsorcjum: 
1) Vigor Edukacja Sp. z o.o. Sp. K., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – lider 
2) Biuro – Handlowo Usługowe Vigor Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – partner 
Cena – 56.235,60 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK. 

Część nr 7 

 Henryk Sienkiewicz ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań: 
Cena – 1.132.800,00 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – NIE. 

 Skarem Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola: 
Cena – 894.456,00 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 4,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK.  

 Konsorcjum: 
1) JANTAR Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – lider 
2) JANTAR 2 Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – partner 
3) SEKRET Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – partner 
Cena – 1.075.051,68 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK. 

 Konsorcjum: 
1) Vigor Edukacja Sp. z o.o. Sp. K., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – lider 
2) Biuro – Handlowo Usługowe Vigor Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – partner 
Cena – 937.649,52 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK. 

Część nr 8 

 Henryk Sienkiewicz ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań: 
Cena – 214.464,00 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 



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

 PHU Szymon Grzebyszak, ul. M. Konopnickiej 13, 63-210 Żerków: 
Cena – 233.208,00 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 100% 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – NIE.  

 Konsorcjum: 
1) JANTAR Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – lider 
2) JANTAR 2 Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – partner 
3) SEKRET Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – partner 
Cena – 200.084,40 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
Realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym  
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – TAK. 

 Konsorcjum: 
1) Vigor Edukacja Sp. z o.o. Sp. K., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – lider 
2) Biuro – Handlowo Usługowe Vigor Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – partner 
Cena – 354.240,00 zł brutto 
Odsetek osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00 
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

