
Szczecin 23.07.2021 r. 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Znak sprawy: ZP/03/2021 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług 
ochrony osób i mienia Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie”  

 
Zamawiający, na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, że w ww. 
postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano: 
 
Ofertę nr 3 
Konsorcjum w składzie: 
Silezjan Eko Sp. z o.o. (lider konsorcjum) 
ul. Centralna 24, 52-114 Wrocław  
Silezjan System Security Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o.  
ul. Centralna 24, 52-114 Wrocław 
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami 
oceny ofert określonymi w SWZ, tj. 100 pkt 
 
W postępowaniu oferty złożyli: 

 
Ofertę nr 1 
Konsorcjum w składzie: 
Seris Konsalnet Ochrona sp. z o.o. (lider konsorcjum)  
ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa 
Seris Konsalnet Security sp. z o.o.  
ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa  
liczba pkt w kryterium „cena”      51,92 pkt 
liczba pkt w kryterium „Doświadczenie osób skierowanych  
do realizacji przedmiotu zamówienia (pracowników ochrony  
świadczących usługę ochrony osób i mienia)”    20 pkt 
liczba pkt w kryterium „Wysokość kary umownej, o której  
mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 Umowy”      20 pkt 
Razem          91,92 pkt 
 
Ofertę nr 2 
EKOTRADE Sp. z o. o.  
Ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa 
liczba pkt w kryterium „cena”      52,73 pkt 
liczba pkt w kryterium „Doświadczenie osób skierowanych  
do realizacji przedmiotu zamówienia (pracowników ochrony  
świadczących usługę ochrony osób i mienia)”    20 pkt 
liczba pkt w kryterium „Wysokość kary umownej, o której  
mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 Umowy”      20 pkt 
Razem          92,73 pkt 
 
 



Ofertę nr 3 
Konsorcjum w składzie: 
Silezjan Eko Sp. z o.o. (lider konsorcjum) 
ul. Centralna 24, 52-114 Wrocław  
Silezjan System Security Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o.  
ul. Centralna 24, 52-114 Wrocław  
liczba pkt w kryterium „cena”      60 pkt 
liczba pkt w kryterium „Doświadczenie osób skierowanych  
do realizacji przedmiotu zamówienia (pracowników ochrony  
świadczących usługę ochrony osób i mienia)”    20 pkt 
liczba pkt w kryterium „Wysokość kary umownej, o której  
mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 Umowy”      20 pkt 
Razem          100 pkt 
 
Ofertę nr 4 
Konsorcjum w składzie: 
Impel Safety Sp. z o.o. (lider konsorcjum) 
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław  
Impel Facility Services Sp. z o.o.  
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław  
Agencja Ochrony Alkon Sp. z o.o.  
ul. T. Firlika 41, 71-637 Szczecin 
liczba pkt w kryterium „cena”      52,31 pkt 
liczba pkt w kryterium „Doświadczenie osób skierowanych  
do realizacji przedmiotu zamówienia (pracowników ochrony  
świadczących usługę ochrony osób i mienia)”    20 pkt 
liczba pkt w kryterium „Wysokość kary umownej, o której  
mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 Umowy”      20 pkt 
Razem          92,31 pkt 
 
Ofertę nr 5 
SIGN Polska Sp. z o.o.  
Ul. Władysława Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin 
liczba pkt w kryterium „cena”      56,57 pkt 
liczba pkt w kryterium „Doświadczenie osób skierowanych  
do realizacji przedmiotu zamówienia (pracowników ochrony  
świadczących usługę ochrony osób i mienia)”    0 pkt 
liczba pkt w kryterium „Wysokość kary umownej, o której  
mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 Umowy”      20 pkt 
Razem          76,57 pkt 
 
Ofertę nr 6 
Konsorcjum w składzie 
Solid Security Sp. z o.o. (lider Konsorcjum) 
Ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa 
Solid Sp. z o.o.  
ul. Tyniecka 18, 30-323 Kraków 
liczba pkt w kryterium „cena”      50,76 pkt 
liczba pkt w kryterium „Doświadczenie osób skierowanych  
do realizacji przedmiotu zamówienia (pracowników ochrony  



świadczących usługę ochrony osób i mienia)”    20 pkt 
liczba pkt w kryterium „Wysokość kary umownej, o której  
mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 Umowy”      20 pkt 
Razem          90,76 pkt 
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