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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego ZP/PN/5/2017
na usługę ochrony mienia oraz dozoru Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
Do wykonawców według załącznika adresowego i zainteresowanych
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej uPzp Zamawiający tj. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 informuje, że w postępowaniu o
zamówienie publiczne ZP/PN/1/2018 Usługa ochrony mienia oraz dozoru Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gdańsku, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma „Memling Security” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-309) przy ul. Grunwaldzkiej
309. W postępowaniu złożono pięć ofert, które zostały ocenione następująco:
1) „Ekotrade” Sp. z o.o., 02-712 Warszawa, ul. Melomanów 4, - cena 401.087,65 PLN – 42,45 pkt, termin
płatności – 30 dni – 40 pkt, łącznie – 82,45 pkt.
2) Agencja Ochrony MK Sp. z o.o., 01-517 Warszawa ul. Jana Kazimierza 64/128, Agencja Ochrony MK BIS
Sp. z o.o., 01-517 Warszawa, u. Jana Kazimierza 64 – cena 298.207,10 PLN – 57,10 pkt, termin płatności –
30 dni – 40 pkt, łącznie – 97,10 pkt.
3) Alfa Guard Security Sp. z o.o., 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 10 – cena 308.295,66 PLN – 55,23 pkt
, termin płatności - 30 dni – 40 pkt, łącznie – 95,23 pkt.
4) Memling Security Sp. z o.o., 80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 309 – cena 283.792,24 PLN – 60 pkt, termin
płatności - 30 dni – 40 pkt, łącznie – 100 pkt.
5) Skarem Sp. z o.o., 37-450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 24 – cena 332.418,82 PLN – 51,22 pkt, termin
płatności – 30 dni – 40 pkt, łącznie – 91,22 pkt
Ponadto przez pomyłkę do Zamawiającego została dostarczona oferta dotycząca innego postępowania.
Uzasadnienie wyboru
Oferta firmy „Memling Security” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku spełnia wszystkie wymagania
formalno-prawne, tj. jest są zgodne z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jej treść
odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W/w firma złożyła ofertę o najniższej cenie w
wysokości 283.792,24 PLN oraz terminie płatności wynoszącym 30 dni, uzyskując w ocenie największą liczbę
punktów tj. 100,00 pkt.
W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.wbpg.org.pl oraz w miejscu
publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego.
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta na zasadach
określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2) uPzp tzn. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Umowa zostanie zawarta w dniu 06 czerwca 2018 r. o godz. 11 w siedzibie Zamawiającego pok.
nr 307.

