
' 
1 ' ::r. i;i; [;;;;:;":; iłl
!.'r,szov'lc, ui. llnnopol ó
' -_:_3i, ta;ł 8'1'1-07_99

t.:gon C00042$13
{6)

cRZP/|PO/EN8|2018
Warszawa, 2018-02-15

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamóWienia publicznego. Numer sprawy: cRZP/IPo/EN8t2o18'
Nazwa zadanid usługa W zakresie ochrony fizycznĄ osob i mienia

1' DziałĄąc na podstawie ań.92 ust.'1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, ze W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą
ofertę złożoną pzez wykonawcę:

Konsorcjum firm : lnterservice - Asysta - CD BIS - Walor , lider lnterservice ul. Mickiewicza 63
,01-625 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
ofeńa najkorzystniejgza wybrana została zgodnie z art' 91 ust. 1 ustavvy Pzp' na podstawie
kryteriów oceny ófeń określonych Specyfikacji istotnych WarunkóW zamówienia. ofeńa
otrzymała najwyzszą liczbę punktow tj. 10 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji
istotnych warunkÓw zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złoŻono następujące oferty

BASMA SECURITY Sp. z o.o. (lider konsorcjum) - 9,98
Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o. - Lider - 9,88
Agencja Ochrony INTERSERVICE s.j. Kultys ( lider) - 10

2' Działa1ąc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt' 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, Że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3' DziałĄąc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamÓwień publicznych zamawiĄący
informuje, ze W prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4' Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalnoŚci. Miejsce i termin
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Środki ochrony prawnej
od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
(odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamÓwienia;
2) odzucenia ofeńy wykonawcy
3) wyboru najkorzystniejszej ofeńy

W pozostałych pzypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca moŻe rÓwniez w terminie pzewidzianym do wniesienia odwołania poinformowaĆ



zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynnoŚci podjętej przez zamawiającego w niniejszym
postępowaniu, lub

2) zaniechaniu czynnoŚci' do ktÓĘ zamawia1ący jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyzej informacji: 5 dni od dnia
przesłania niniejszego pisma pzy uŻyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta
elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jezeli zostało ono przesłane w
inny sposÓb.

lnformacje dotyczące środków ochrony prawnej znĄdĄą siQ w Specyfikacji istotnych warunkÓw
zamówienia oruz w Dziale Vl Prawa zamówień publicznych 

''Srodki ochrony prawnej'', ań. od
'179 do 1989.

T. echnicznego


