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ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2018 z dnia 18.04.2018 r.
z późniejszymi zmianami, Prezesa Zarządu – Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Legnicy w sprawie wprowadzenia regulaminu przetargu w postępowaniu, w którym nie mają zastosowania przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania tych postępowań.
Oznaczenie sprawy FZ/0048/2018 z dnia 29.03.2018 r.

Przedmiot zamówienia:
„Ochrona fizyczna mienia oraz obsługa
Komunikacyjnego sp. z o.o. w Legnicy”.
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Miejskiego
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Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Legnicy informuje, że w przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert zostały
złożone dwie oferty:
OFERTA I – złożona przez konsorcjum firm:
PROTECTOR FIDES Sp. z o. o. Sp. K. – lider konsorcjum, ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań
OTIUM Sp. z o.o. Sp. K. – konsorcjant, ul. Szkolna 73, 62-064 Plewiska
PROTECTOR FIDES Sp. z o. o. – konsorcjant, ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań
Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o. – konsorcjant, ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań
OFERTA II – złożona przez
PIAST Business Service Sp. z o.o. ul. Jaworzyńska 67, 59-220 Legnica.
Oferty zostały zabezpieczone wymaganą kwotą wadium.
Konsorcjum firm: PROTECTOR FIDES Sp. z o. o. Sp. K. z Poznania, OTIUM Sp. z o.o. Sp. K. z Plewisk,
PROTECTOR FIDES Sp. z o. o. z Poznania i Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o. z Poznania zgodnie
z zapisem rozdziału V ust. 3 pkt 3.7 SIWZ zostało wykluczone z postępowania. Złożona przez
wykonawcę oferta (oferta I), stosownie do zapisów rozdziału XII ust. 3 pkt 3.5 SIWZ została odrzucona.
Warunki udziału w postępowaniu spełnił drugi wykonawca tj. PIAST Business Service Sp. z o. o.
z Legnicy.
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu ustalono, iż oferta złożona przez
wykonawcę odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji, w kryterium oceny ofert
uzyskała 100,00 pkt. (80,00 pkt. – cena + 20,00 pkt. – odpis PFRON)
Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że zamawiający przyjął ofertę:
PIAST Business Service Sp. z o. o. ul. Jaworzyńska 67, 59-220 Legnica.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia sektorowego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.
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