
                Kraków, 9.11.2011 r. 

 

 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Muzeum Sztuki Współczesnej „w organizacji” w Krakowie, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, zwane w dalszej 

części Zamawiającym, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą” 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na 

temat: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w 

organizacji), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Konsorcjum Ekotrade-Dyskam Lider: 

Ekotrade Sp. z o. o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa,  Przedstawicielstwo w Krakowie, ul. Lea 116,  

30-133 Kraków 

Oferta ta uzyskała najwyższą łączną ocenę. 

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 371 460,00 zł. 

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

1. Konsorcjum G4S Secure Solutions (Polska) Sp. z o. o, G4S Security Systems (Polska) Sp. z o. o, G4S 

Manned Security (Polska) S.A, 00-838 Warszawa.  

 Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 254 506,68 zł. 

 Stawka osobogodziny posterunku doraźnego: 14,76 zł. 

2. Konsorcjum Ekotrade-Dyskam Lider: Ekotrade Sp. z o. o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa,  

Przedstawicielstwo w Krakowie, ul. Lea 116, 30-133 Kraków. 

 Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 249 797,00 zł. 

 Stawka osobogodziny posterunku doraźnego: 14,50 zł. 

3. Konsorcjum Impel Security Polska Sp z o. o. Ochrona osób i mienia, Impel Security Provider Sp. z o. o. 

Ochrona osób i mienia, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław. 

 Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 277 130,81 zł. 

 Stawka osobogodziny posterunku doraźnego: 14,76 zł. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację: 

Kryterium 

Nr oferty 

2 

Cena oferty brutto 70 pkt 

Cena stawki osobogodziny posterunku doraźnego 1 pkt 

Posiadanie przez Wykonawcę zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się 

poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi 

potwierdzającego posiadanie systemu zarządzania jakością usług ochrony osób i mienia 

(np. typu certyfikat zgodności z normą ISO 9001-2000 lub inny równoważny dokument 

potwierdzający odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków 

zapewnienia jakości świadczonych usług) 

9 pkt 

Ilość należycie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

usług, odpowiadających swoim rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia 

20 pkt 

Punktacja łączna 100 pkt 

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z postępowania wykluczono: 

1) Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 tj.: Konsorcjum G4S Secure Solutions (Polska) Sp. z o. o, G4S 

Security Systems (Polska) Sp. z o. o, G4S Manned Security (Polska) S.A, 00-838 Warszawa, ponieważ 

nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.  W wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. 

Pozwolenia radiowego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń 

nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci typu monitorowanie systemów alarmowych, obejmującej 

swym zasięgiem miasto Kraków. 

Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się z odrzuconą – art. 24 ust. 4 ustawy. 



2) Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 tj.: Konsorcjum Impel Security Polska Sp. z o. o. Ochrona osób i 

mienia, Impel Security Provider Sp. z o. o. Ochrona osób i mienia, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław,  

ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. W wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu tj.: 

 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – zał. nr 6 do siwz.  

 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 7, do siwz.  

 Pozwolenia radiowego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych 

urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu 

dyspozytorskiego, obejmującej swym zasięgiem miasto Kraków, zgodnie z warunkiem pkt VI 

ppkt 2 lit. a3) siwz.  

 Pozwolenia radiowego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych 

urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci typu monitorowanie systemów 

alarmowych, obejmującej swym zasięgiem miasto Kraków, zgodnie z warunkiem pkt VI ppkt 2 

lit. a4) siwz.  
Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się z odrzuconą – art. 24 ust. 4 ustawy. 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2)  ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego 

może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 
 


