
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Sekcja d/s zamówień publicznych
Znak sprawy: SZP.270-19/18

Piekary Śląskie 23/04/2018 r.

    ………………………………………

                                                                                                   ………………………………………

                                                                                         ………………………………………

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Usługa ochrony osób i mienia – Oddział Kochcice
Ogłoszenie nr 538638-N-2018 z dnia 2018-03-29r.

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
z póź. zm. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22), dalej, pzp , niniejszym informuje, iż: 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 89 872,10 zł.

2. Do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty:
Oferta nr 1
„ALFA” Agencja Usług Specjalnych Tomasz Kajkowski
ul. Oleska 20
42-700 Lubliniec
T: 510-272-497
T/F: 34-356-41-35
e-mail: biuro@aus-alfa.pl 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy
Okres gwarancji: -
Warunki płatności: 30 dni od otrzymania faktury
Czas dojazdu grupy interwencyjnej: do 6 minut 
Cena oferty: 91 393,92 zł

3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert

NR OFERTY/ OFERENT
PUNKTY W

KRYTERIUM CENA

PUNKTY W KRYTERIUM CZAS
DOJAZDU GRUPY
INTERWENCYJNEJ

PUNKTY RAZEM

Oferta nr 1
„ALFA” Agencja Usług Specjalnych
Tomasz Kajkowski
ul. Oleska 20
42-700 Lubliniec

60 40 100

mailto:biuro@aus-alfa.pl


4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
Oferta nr 1
„ALFA” Agencja Usług Specjalnych Tomasz Kajkowski
ul. Oleska 20
42-700 Lubliniec
T: 510-272-497
T/F: 34-356-41-35
e-mail: biuro@aus-alfa.pl 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy
Okres gwarancji: -
Warunki płatności: 30 dni od otrzymania faktury
Czas dojazdu grupy interwencyjnej: do 6 minut 
Cena oferty: 91 393,92 zł
UZASADNIENIE:
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert,
a zatem na podstawie art.  91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą.  Zamawiający
podwyższa  kwotę,  którą  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  do  ceny
najkorzystniejszej oferty.

5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Nie odrzucono żadnej oferty.

7. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli
zawiadomienie zostało przesłane środkami komunikacji elektronicznej w tym faxem albo 10 dni jeżeli
zostało  przesłane  w  inny  sposób.  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia
publicznego przed upływem tego terminu, gdy złożono tylko jedną ofertę.

Z poważaniem
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