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Zawiadomienie o wvborze ofertv naikorzvstnieiszei

Dotyczy postqpowania o udzielenie zamriwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Fizyczna ochnona obiektu, os5b, mienia i otoczenia t6dzkiego
Domu Kultury w todzi w 202Q roku, przez 24 godziny na dobq, ze wsparciem grupy
interwencyjnej. Fizyczna obslug{ szatni oraz recepcji w t6dzkim Domu Kulturv.

Dziaiajqc w trybie art. Q2 ust. l_ ustawy z

publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 ) zwanej dalej

najkorzystniejszq ofertq jest oferfa zloiona przez'.

dnia 29.01,2004 r. Prawo zam6wieri

,,l..rstawq" Zamawiajqcy informu je, 2e

Agencja Ochrony
Przedsiqbiorstwo Uslugowo Haddlowe
,,VOTUM" Lech Bqczkowski
ul. Nowa 2L

85-1L9 Bydgoszcz,
Cena - 287082,O0 zl

Liczba pracownik6w kt6rzy zost4nq skierowani do realizacji zam6wienia, posiadajqcych
minimum 2 letnie doiwiadczenib w ochronie obiekt6w u2yteczno5ci publicznej: ponad L0
Czas reakcji zalogi interwencyjnej w sytuacjach zagroienia os6b i mienia do i.0 minut.

Oferta wybranego Wykonawcy spetnia wymogi okreSlone w specyfikacji istotnych warunk6w
zamowienia inie podlega odrzfceniu. Wykonawca otrzymal najwyzszq ilo6i punktdw na
podstawie kryteri6w oceny bfert ol<re:ilonych w specyfikacji istotnych warunk6w
zamowten ta.
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Streszczenie ocenv i por6wnanib zlo2onvch ofert

Nr

ofe rty

Firma (nazwa) lub

nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Liczba pkt.
w

Kryterium

cena

Liczba pkt. w

kryterium:

2. Liczba

zatrudnionych przy

realizacji umowy
pracownik6w

posiadajqcych

minimum 2 letnie

doSwiadczenie w
ochronie obiekt6w
uiytecznoSci

publicznej

Liczba pkt. w
kryterium:

2, Czas reakcji

zafogi

interwencyjnej

w sytuacjach

zagroienia os6b

imienia

Razem

pkt.

1. Agencja Ochrony

Przedsiq biorstwo
Usfugowo - Handlowe

"voTUM", g5-119

Bydgoszcz, ul. Nowa 21

60,00 20,00 20,00 100,00

2. STEKOP SA, 02-127

Warszawa, ul,

Moidawska 9

36,57 20,00 20,00 76,57

3. Przedsiqbiorstwo -

Usfugowo - Handlowo -

Produkcyjne "Certus"

Sp. z o. o.,80-122
Gdarisk, ul. Kartuska

193

54,2L 20,00 20,00 94,21

4. Agencja Ochrony

ESKORT Sp. z o.o., 94-

t1,1, L6di, ul.
Obywatelska 201

56,95 20,OO 20,00 96,95

5. SERVO Sp. z o.o. w
restru ktu ryzacji, 91-035

L6di, ul. Lutomierska

131

34,7A 20,00 20,OO 74,70



Termin okre5lon odn

zamowre

st. L us

ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP

nie nie kr6tszym ni2 5 dni

umowa w

zawrze umowq w sprawie udzielenia

od dnia przeslania zawiadomienia o

Zamawiajqcy dzialajqc w tr
przedmiotowego zam6wie

wyborze najko rzystn iejszej

Zatwierdzam

no-Technicznego


