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Krak6w, 13.12.2013 r.
BM/ZP-271-34/13

Zawiadomienie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty.

Muzeum Sztuki Wsp6lczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Krak6w, zwane w dalszej
cZysci Zamawiaj,!cym, na podstawie art. 92 ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 907 z 2013 r. z p6Zniejszymi zmianami), zwanej dalej "ustaw'!"
informuje, ze w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na
temat: "SlfJiadczenie uslugi ochrollY os6b i mienia dla Muzeum Sztuki Wsp6lczesllej IfJ KrakolfJie (1fJ

orgallizacji)", wybrano jako najkorzystniejsz'! ofelty ill" 1 zfozon'! przez Konsorcjum Ekotrade-Dyskam Lider:
Ekotrade Sp. z 0.0., ul. Meloman6w 4,00-712 Warszawa, Przedstawicielstwo w Krakowie, ul. Odlewnicza 73,
30-142 Krak6w. Oferta ta uzyskafa najwyzsz,! f'!czn'! oceny.
Na sfinansowanie zam6wienia zamawiaj,!cy zamierza przeznaczye kwoty: 284469,48 zt.
Nazwy (fmny), siedziby i adresy wykonawc6w, kt6rzy zfozyli oferty:

1. Konsorcjum Ekotrade-Dyskam Lider: Ekotrade Sp. z o. 0., ul. Meloman6w 4, 00-712 Warszawa,
Przedstawicielstwo w Krakowie, ul. Odlewnicza 73, 30-142 Krak6w.

• Cena za wykonanie przedmiotu zam6wienia: 267 979,00 Zf,
• Stawka osobogodziny posterunku doraznego: 14,25 Zf.

Streszczenie oceny i por6wnania zfozonych ofert zawieraj,!ce punktacjy przyznan,! ofertom w kazdym kryterium
fi·1 nkt .oceny 0 ert I '!czn'! pu aCJy:

Kryterium
Nr oferty

1
Cena oferty brutto 70 pkt
Cena stawki osobogodziny posterunku doraznego 1 pkt
Posiadanie przez Wykonawcy zaswiadczenia niezaleznego podmiotu zajmuj,!cego siy
poswiadczaniem zgodnosci dzia1an Wykonawcy z normami jakosciowymi
potwierdzaj,!cego posiadanie systemu zarz'!dzania jakosci,! ustug ochrony os6b i mienia 9 pkt
(np. typu certyfikat zgodnosci z norm,! ISO 9001-2000 lub inny r6wnowazny dokument
potwierdzaj,!cy odpowiednio stosowanie przez Wykonawcy r6wnowaznych srodk6w
zapewnienia jakosci swiadczonych usrug)

Ilose nalezycie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu
sk1adania ofert a jezeJi okres prowadzenia dziafalnosci jest kr6tszy - w tym okresie 20 pkt

USfUg,odpowiadaj,!cych swoim rodzajem usrugom, stanowi'!cym przedmiot zam6wienia
Punktacja l!lczna 100 pkt

Z postypowania nie wykluczono zadnego wykonawcy ani nie odrzucono zadnej ofelty.
Zamawiaj,!cy informuje, ze zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) litera a) ustawy umowa w sprawie zam6wienia
publicznego moze bye zawarta w terminie kr6tszym niz 5 dni od dnia przes1ania zawiadomienia 0 wyborze
najkorzystniejszej oferty.


