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ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2015 z dnia 1.10.2015r.
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/0041/2016 z dnia 29.03.2016 r.

Przedmiot zamówienia:
„Ochrona fizyczna mienia oraz obsługa
Komunikacyjnego sp. z o.o. w Legnicy”.

parkingu

strzeżonego

Miejskiego

Przedsiębiorstwa

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Legnicy informuje, że w przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert zostały
złożone trzy oferty:
Oferta I – złożona przez:
SEBAN Sp. z o.o. ul. Jesionowa 9 A, 40-159 Katowice (Lider Konsorcjum).
DGP Security Partner Sp. z o.o. ul. Jesionowa 9 A, 40-159 Katowice (Członek Konsorcjum).
Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp. z o.o. ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań (Członek Konsorcjum).
Oferta II – złożona przez:
Impel Security Polska Sp. z o. o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.
Oferta III – złożona przez:
PIAST Business Service Sp. z o. o. ul. Jaworzyńska 67, 59-220 Legnica.
Oferty zostały zabezpieczone wymagana kwota wadium.
Konsorcjum firm: SEBAN Sp. z o.o. z Katowic, DGP Security Partner Sp. z o.o. z Katowic
i Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp. z o.o. z Poznania zgodnie z zapisem rozdziału V ust. 4
pkt 4.2 zostało wykluczone z postępowania. Złożona przez wykonawcę oferta (oferta I), stosownie do
zapisów rozdziału XII ust. 3 pkt 3.7 SIWZ została odrzucona.
Badając oferty zamawiający stosował kryteria zawarte w SIWZ będące podstawą do oceny punktowej
ofert. Łączna ilość punktów możliwych do uzyskania przez wykonawcę – 100, w tym dla kryterium:
 cena - max. 80 pkt,
 odpis (ulga na PFRON) – max. 20 pkt.
Oferta II - oferta uzyskała 75,37 pkt (75,37+0,00)
Oferta III - oferta uzyskała 100,00 pkt (80,00 + 20,00)
Biorąc pod uwagę powyższe, doświadczenie wykonawców oraz załączone referencje informuje,
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.

21.04.2016 r.

