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Dotyczy:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowego 
utrzymania czystości w siedzibie Świętokrzyskiego OW NFZ oraz w pomieszczeniach 
najmowanych

Zamawiający przekazuje następujące informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz 
siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 
Wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

Nr 
oferty

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy

Cena – 100%
Wartość brutto

(w zł)
Złożone próbki

Oferta 
zabezpieczona 

wadium

1
Smart24 sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 58a,
21-040 Świdnik

230 227,20 TAK TAK

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe „FILPEX” Jacek 
Fąfara
ul. Karola Olszewskiego 7,
25-663 Kielce

261 954,00 TAK TAK

3

Przedsiębiorstwo Usług 
Porządkowych
MAAG Krzysztof Buszko
ul. Hauke Bosaka 1,
25-217 Kielce 

284 688,00 TAK TAK

4
SKAREM sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 24,
37-450 Stalowa Wola

305 771,40 TAK TAK

5 MUSI sp. z o.o. 
ul. Paderewskiego 14,
25-004 Kielce 
Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
„KARABELA-CK” sp. z o.o.

242 555,04 TAK TAK



2

* - W dniu 26.05.2022 r. o godz. 11:44 wpłynął do Zamawiającego za pośrednictwem platformy 
ePUAP, formularz Złożenie/zmiana/wycofanie, określony nazwą /szyfrowanie-88f08783-b37a-26-
05-2022-10_04_25/ zawierający załącznik w postaci pliku ZIP złożony przez PPU CZA-TA Niciak 
spółka jawna. W wyznaczonym terminie na składanie ofert, tj. do godz. 10:00 dnia 27.05.2022 r., 
na miniPortalu widocznych było 7 ww. ofert. Brak było natomiast oferty firmy PPU CZA-TA Niciak 
spółka jawna. Zamawiający przystąpił do próby otwarcia przesłanego ePUAPem pliku, poprzez 
jego odszyfrowanie za pomocą narzędzia „Deszyfrowanie”, w wyniku czego nie udało się 
odszyfrować pliku, a jako wynik operacji pojawił się komunikat o treści: „Wybrany plik nie został 
przesłany przez ePUAP”. Wobec powyższego Zamawiający podjął czynności wyjaśniające i wysłał 
do Urzędu Zamówień Publicznych zgłoszenie niniejszego problemu, celem ustalenia przyczyny 
niemożności odszyfrowania przesłanego pliku. Z przesłanej odpowiedzi, przez Urząd Zamówień 
Publicznych, wynika że (…) „Wykonawca podczas składania oferty w niniejszym postępowaniu w 
polu IdPostępowania wpisał numer IdPostępowania z platformy e-Zamówienia zamiast z 
miniPortalu. Wykonawca składając ofertę powinien powoływać się na Identyfikator postępowania 
z miniPortalu nie z Platformy e-Zamówienia ponieważ te dwa systemy nie są ze sobą zintegrowane 
i podanie numeru z Platformy e-Zamówienia skutkuje brakiem możliwości deszyfrowania oferty. 
W związku z powyższym nie ma możliwości odszyfrowania i odczytania oferty przesłanej przez 
Wykonawcę.”

ul. Hauke Bosaka 9,
25-217 Kielce  

6
Ever Clening sp. z o.o.
ul. Arkuszowa 39,
01-934 Warszawa

203 248,63 TAK TAK

7

Aspen sp. z o.o.
ul. Bularnia 5,
31-222 Kraków
Atalian Poland sp. z o.o.
ul. Bularnia 5,
31-222 Kraków

214 619,76 TAK TAK

8

PPU CZA-TA Niciak spółka 
jawna
ul. Żabia 15 
97-300 Piotrków Trybunalski 

Brak możliwości 
zapoznania się z 
treścią oferty.
Podczas próby 
odszyfrowania 
oferty poprzez 
użycie mechanizmu 
do odszyfrowywania 
ofert dostępnego w 
zakładce 
Deszyfrowanie na 
miniPortalu 
wyświetlona została 
informacja 
„Wybrany plik nie 
został przesłany 
przez ePUAP”.*

TAK TAK



3

Podstawa prawna

zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Z wyrazami szacunku 

Małgorzata Kiebzak

Dyrektor Oddziału
/Dokument podpisany elektronicznie/
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