Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

BBA-2/262-21/2018

Warszawa, 24 maja 2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na całodobową ochronę osób
i mienia w budynku biurowym przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie wraz
z otoczeniem, ograniczonym jezdniami ulic: Boduena, Sienkiewicza, Moniuszki,
pl. Powstańców Warszawy.
Informacja z otwarcia ofert
Zamawiający w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), informuje, iż w dniu 24 maja 2018 r.
o godz. 11:30 dokonano czynności otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu,
w trakcie którego odczytano informacje dotyczące:
 kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
w wysokości 861 000,00 zł brutto,
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także ceny, liczby
zatrudnionych osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony,
doświadczenia kwalifikowanych pracowników ochrony skierowanych do realizacji
zamówienia w miesiącach, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności
zawartych w ofertach – informacja zawarta w Załączniku Nr 1 do niniejszego pisma.

Dyrektor Generalny Urzędu
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oznaczenie sprawy BBA-2/262-21/2018

Załącznik Nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer
oferty

1

2

3

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Konsorcjum:
Ekotrade sp. z o.o.
ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa
Ekotrade Ochrona sp. z o.o.
ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa
Konsorcjum:
Basma Security sp. o.o.
ul. Prymasa Tysiąclecia 60/62,
Warszawa
Cerber Ochrona sp. z o.o.
ul. Nowomiejska 49, Liw
Konsorcjum:
Agencja Ochrony Mienia
MATPOL sp. z o.o.
ul. Dominikańska 33, 02-738 Warszawa
Matpol Grup sp. z o.o.
ul. Dominikańska 33, 02-738 Warszawa
MJK sp. z o.o.
ul. Dominikańska 33, 02-738 Warszawa

Łączna cena
brutto
zamówienia
w PLN
(12 miesięcy)

806 058,36

Zadeklarowana przez
Wykonawcę liczba
zatrudnionych osób
wpisanych na listę
kwalifikowanych
pracowników ochrony

Doświadczenie
kwalifikowanych
pracowników
ochrony
skierowanych do
realizacji
zamówienia
w miesiącach

Warunki płatności

12 osób

3 osoby powyżej
60 miesięcy
1 osoba powyżej
48 miesięcy

zgodnie
z ogłoszeniem

806 638,03

15 osób

4 osoby powyżej
36 miesięcy

734 070,49

15 osób

4 osoby powyżej
36 miesięcy

……………………………………………………
(podpis osoby sporządzającej protokół)
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zgodnie
z ogłoszeniem

zgodnie
z ogłoszeniem

…………………………………………………………
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)
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