
FILHARMONIA
im. Mieczystawa Kartowicza

w Szczecinie
70455 Szczecin, pi. Armii Krajowej 1
NIP 851-031-19-73, Regon 000280488

Szczecin, dnia 17 czerwca 2014 r.

Do Wykonawcow

Dotyczy: post^powania o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Swiadczenie uslug ochrony
osob i mienia Filharmonii im. M. Karlowicza w Szczecinie", SG/352/V/14, dalej jako
,,Post§powanie".

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dziekujajc za udziai w Postej)owaniu, Zamawiajajcy - Filharmonia im. M. Karlowicza w

Szczecinie, niniejszym, na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, zawiadamia o wyborze
oferty najkorzystniejszej, ktorajest oferta oznaczona numerem 4 zlozona przez Wykonawc? Impel
Provider Security Partner sp. z o.o. sp.k.; dawniej Impel Security Provider sp. z o.o. (lider

konsorcjum), Impel Security Polska sp. z o.o. (partner konsorcjum), Impel Monitoring sp. z o.o. sp.k.

(partner konsorcjum).

Wykonawca Impel Provider Security Partner sp. z o.o. sp.k. spelnia warunki udzialu w

postej)owaniu, a zlozona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskala najwyzsza^ liczbe^

punktow w ramach kryteriow oceny ofert okreslonych przez Zamawiaja^cego w SIWZ, w

konsekwencji oferta ww. wykonawcy jest oferta^ najkorzystniejsza^ w Postej>owaniu.

Ocena ofert w ramach krvteriow oceny ofert okreslonych przez Zamawiajacego w SIWZ:

Lp.
Nazwa (firma

Wykonawcy) oraz
adres Wykonawcy

ii .

2.

Ochrona 24 Piotr
Mielniczek20-713

Lublin,
ul.Wertera 46

Konsalnet Holding
S.A. (lider

konsorcjum),

Punktacja

Kryterium:
Cena za 1

roboczogodzin^
pracy

pracownika I
zmiany - waga

60%

Wykonawca
wykluczony

13,65

Kryterium:
Cena za 1

roboczogodzin^
pracy

pracownika II
zmiany - waga

20%

Wykonawca
wykluczony

13,65

Kryterium:
Cena za 1

roboczogodzin^
pracy

pracownika
realizuj^cego
zadania na
podstawie
odrebnych

ylp/>pniilCVtll

Zamawiajacego,
o ktorych mowa
w pkt 3.7) opz -

waga 10%

Wykonawca
wykluczony

13,65

Kryterium:
Doswiadczenie
Wykonawcy -

waga 10%

Wykonawca
wykluczony

10

L^cznie

Wykonawca
wykluczony

89,71



3.

4.

Konsalnet Secure
Solutions sp. z
o.o., Konsalnet

Ochrona sp. z o.o.
Ekotrade sp. z o.o.;
00-712 Warszawa,
Przedstawicielstwo
w Szczecinie ul. 3
Maja 22, 70-215

Szczecin
Impel Provider
Security Partner
sp. z o.o. sp.k.;
dawniej Impel

Security Provider
sp. z o.o. (lider
konsorcjum) ,
Impel Security

Polska sp. z o.o.
(partner

konsorcjum),
Impel Monitoring

sp. z o.o. Sp.K
(partner

konsorcjum)

13,49

12,09

13,49

12,09

13,49

12,09

10

10

90,65

100

Informacje o Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone oraz o Wykonawcach, ktorzy
zostali wykluczeni z udzialu w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego wraz z
uzasadnieniem faktycznym oraz prawnym

1) Ochrona 24 Piotr Mielniczek

Zamawiajajcy wykluczyi wykonawc? na podstawie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Zgodnie

z postanowieniami rozdzialu XIV SIWZ, warunkiem udzialu w Postejwwaniu bylo skuteczne

wniesienie wadium, do terminu skladania ofert, w wysokosci 9.000,00 zl (slownie: dziewi^c tysiejcy

zlotych zero groszy). Wykonawca nie wypelnil tego obowiajzku - do terminu skladania ofert nie

wniosl wadium.

Wadium wnosi siê  przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 ustawy Pzp), w przeciwnym

razie nast^puje wykluczenie z postejpowania. Obowia^zek wniesienia wadium przed uplywem terminu

skladania ofert oznacza, ze w przypadku wadium wnoszonego w pieniajdzu wymagana przez

zamawiajajcego kwota wadium musi znalezc si^ na rachunku bankowym wskazanym przez

zamawiaja^cego przed uplywem terminu skladania ofert (uznanie rachunku bankowego wskazanego

przez zamawiaja^cego kwotq. wadium musi nastapic przed uplywem terminu skladania ofert). W

przedmiotowym post^powaniu, Wykonawca w zaden sposob nie wniosl wadium, w zwiajzku z czym,

podlega wykluczeniu z udzialu w post^powaniu na podstawie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy

Pzp.



W zwiajzku z powyzszym, na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, oferte^ wykonawcy
wykluczonego z postejowania uznaje si$ za odrzucona^.

Umowa w sprawie zamowienia publicznego zostanie zawarta nie wczesniej niz po uptywie terminu,
o ktorym mowa w przepisie art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, tj. 5 dni od przekazania niniejszej informacji.


