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ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
Oznaczenie sprawy: FZ.261.2.4.2022
Przedmiot zamówienia:
Ochrona fizyczna mienia oraz obsługa parkingu strzeżonego Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego sp. z o.o. w Legnicy.
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 MAXUS sp. z o. o. ul. 3 Maja 64/66N, 93-408 Łódź oferuje
wykonanie usługi za kwotę netto 356 904,00 zł, brutto 438 991,92 zł
oraz kwotę odpisu w wysokości 174 876,00 zł z tytułu obniżenia wpłat
na PFRON.
OFERTA II - złożona przez PIAST Business Service Sp. z o. o. ul. Jaworzyńska 67,
59-220 Legnica oferuje wykonanie usługi za kwotę netto 322 800,00 zł, brutto
397 044,00,00 zł oraz kwotę odpisu w wysokości 90 384,00 zł z tytułu obniżenia
wpłat na PFRON.
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył brutto 405 489,18 zł.
Zamawiający zastrzegł, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy
spełniający warunki udziału w postępowaniu polegające między innymi na posiadaniu
zdolności technicznych i zawodowych. Wymagał w tym przypadku by wykonawca wykazał,
iż zatrudnia łącznie w chronionych obiektach nie mniej niż 15 pracowników i dysponuje,
co najmniej 6 pracownikami własnej grupy interwencyjnej.
MAXUS sp. z o. o. z Łodzi nie spełniła wymaganych przez zamawiającego warunków udziału
w postępowaniu. Nie potwierdziła warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia nie przedstawiła wykazu osób, informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, nie dysponuje
też własną grupą interwencyjną.
Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 26 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu przetargu
w postępowaniu, w którym nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych wykonawca został wykluczony z postępowania. Ofertę wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
PIAST Business Service Sp. z o. o. spełnił warunki udziału w postępowaniu określone
przez zamawiającego w SWZ. Dostarczył oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnienie tych warunków a oferta została zabezpieczona wymaganą kwotą wadium.
W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 100 pkt.
Informuję że, na wykonanie przedmiotowego zamówienia zamawiający przyjął ofertę PIAST
Business Service Sp. z o. o. ul. Jaworzyńska 67, 59-220 Legnica.
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