
„Świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń 
przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.” 
(nr postępowania ZP/WCWI/2020/05) 
 

Strona 1 z 2 
 

Poznań, dnia 8 kwietnia 2020 r. 

Zamawiający:  

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 406, 61 - 441 Poznań   

w imieniu i na rzecz którego działa Pełnomocnik:  

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą  

w Poznaniu, ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
„Świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń 
przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.” 
(nr postępowania ZP/WCWI/2020/05). 

 

W dniu 8 kwietnia 2020 r. o godz. 13:05, ustalonym jako termin otwarcia ofert, GJW Gramza  

i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu, działając w imieniu  

i na rzecz spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o., jako pełnomocnik 

Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

reprezentowany przez: 

radcę prawnego Tomasza Banaszaka 

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

Świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń 

przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.” (nr 

postępowania ZP/WCWI/2020/05).  

Otwarcia dokonano w lokalu pełnomocnika Zamawiającego znajdującego się w Poznaniu przy  

ul. Szelągowskiej 27. 

Przed otwarciem ofert Pełnomocnik Zamawiającego podał wysokość środków jakie Zamawiający 

przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 443.000 zł brutto. 

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty: 

1) DEVPARK sp. z o.o. 

ul. Współna 15/1 

62-052 Komorniki 

z ofertą: 

− na kwotę 316.914,00 złotych netto/ 389.804,22 złotych brutto 

▪ Warunki płatności zgodnie z SIWZ. 

▪ Okres gwarancji: nie dotyczy. 

▪ Termin wykonania zamówienia zgodnie z SIWZ. 
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2) TOTUS CONTROL sp. z o.o. sp. Komandytowa 

ul. 28 czerwca 1956 roku nr 406 

61-441 Poznań 

− na kwotę 329.000,00 złotych netto /404.670,00 złotych brutto 

▪ Warunki płatności zgodnie z SIWZ. 

▪ Okres gwarancji: nie dotyczy. 

▪ Termin wykonania zamówienia zgodnie z SIWZ. 

 

3) PPHU TEL-POŻ-SYSTEM “ISKRA” sp. z o.o. 

ul. Krańcowa 11 

61-022 Poznań 

− na kwotę 118.500,00 złotych netto / 145.755,00 złotych brutto 

▪ Warunki płatności zgodnie z SIWZ. 

▪ Okres gwarancji: nie dotyczy. 

▪ Termin wykonania zamówienia zgodnie z SIWZ. 

 

Tomasz Banaszak 

radca prawny 
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