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NT.5.212.41.2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie  z  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych

(t.j.  Dz.U.  z  2013  r.,  poz.  907  ze  zmianami)  informuję,  iż   w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę ochrony fizycznej osób i mienia POSiR w

roku 2016,  do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2,  złożoną przez:  konsorcjum Firm – PROTECTOR

SERVICE sp z o.o. z siedzibą przy ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań – lider konsorcjum, PROTEKTOR Sp.

z o.o.,  z  siedzibą ul.  Wergiliusza 42,  60-461 Poznań – konsorcjant,  Biuro  Ochrony VIGOR sp z o.o.  z

siedzibą przy ul. Starołęckiej 18, 61-361 Poznań – konsorcjant

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą w świetle przyjętych kryteriów oceny. W

poszczególnych kryteriach oceny, oferta otrzymała następującą liczbę punktów:

      - cena – 95,00 punktów

      - doświadczenie - 5,00 punktów

        RAZEM 100 punktów. 

Oferta nr 3, złożona przez Firmę:  Agencja Detektywistyczna i Ochrony „JOKER” sp z o.o. z siedzibą przy

Alei Wielkopolskiej 36, 60-608 Poznań, w poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą liczbę

punktów: 

  - cena – 83,53 punktów

  - doświadczenie-  5,00 punktów

    RAZEM 88,53 punktów. 

Oferta nr 1, złożona przez Firmę:  Konsorcjum firm: Impel Security Polska Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111

Wrocław, Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Impel  Monitoring

Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, w poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą

liczbę punktów: 

  - cena – 71,45 punktów

  - doświadczenie-  5,00 punktów

    RAZEM 76,45 punktów. 

Wykonawca  TG SECURITY Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 298, 60-406 Poznań, który złożył ofertę nr 4, został



z postępowania wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4- nie wykazał spełnienia warunków udziału w

postępowaniu.

Złożone wraz z ofertą dokumenty nie potwierdzały spełniania warunków udziału w postępowaniu, w związku

z  powyższym,  Zamawiający  działając  na  podstawie  art  26  ust  3  ww.  ustawy,  wezwał  Wykonawcę  do

uzupełnienia następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu:

1. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji  zawodowych, doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –

załącznik nr  3 do siwz wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,

posiadają posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z opisem warunku

z pkt 5  siwz.

Zamawiający wymagał  dysponowana osobami  wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

fizycznej, zgodnie zapisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity z 2014

r.,poz. 1099 ze zm.) i staż w usługach ochroniarskich min 2 lata, nie mniej niż 20 osób,

W  wykazie  złożonym  wraz  z  ofertą  wymieniono  15  osób,  nie  podano  również  stażu  w  usługach

ochroniarskich osób w nim wymienionych.

2.  Wykazu  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych

głównych  usług,  zgodnie  z  opisem warunku  w  pkt  5   siwz,  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat

wykonywania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dowodów  potwierdzających,  że  usługi  te  zostały

wykonane lub są wykonywane należycie – zał nr 4 do siwz

Do oferty nie dołączono dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie

złożonym wraz z ofertą.

3. Aktualnej  informacji  z  Krajowego Rejestru  Karnego w zakresie  określonym w art.  24 ust.  1  ustawy,

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Do oferty nie dołączono powyższych dokumentów.

Uzupełnione na wezwanie dokumenty nie potwierdzały spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 94 ust. 1, w/w ustawy, umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta po

upływie 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

                                                                                                                            DYREKTOR  POSiR

                                                                                                                            Zbigniew Madoński

Sporządziła: Elżbieta Różowicz

                                                                                                                                      

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl  




