ul. Staromłyńska 27 PL-70-561 Szczecin
tel. +4891 4315200 fax: +4891 4315204

http://www.muzeum.szczecin.pl
e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl

Szczecin, dn. 15.05.2018 r.
L.dz…………

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z postanowieniami trybu na usługi
społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie maja przepisy art.138o ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz., 2164 z późn. zm.) na
„Świadczenie usług ochrony dla Muzeum Narodowego w Szczecinie”
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając w oparciu na art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U z 2015, poz. 2164 j.t. z późn. zm.- dalej ”PZP”) Muzeum Narodowe w Szczecinie informuje,
o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postepowaniu
Na niniejsze postępowanie wpłynęła 1 oferta wg poniższego zestawienia:
l.p.

Nazwa i
adres
Wykonawcy

Liczba
punktów
kryterium
„cena”
60%

Liczba punktów
kryterium
„Doświadczenie
w wykonywaniu
usług
polegających na
świadczeniu
bezpośredniej
ochrony fizycznej
w obiektach
udostępnianych
do zwiedzania, w
których
gromadzone są
dobra kultury
narodowej
30%

Liczba punktów
kryterium „
Doświadczenie
w wykonywaniu
usług
polegających na
konwojowaniu –
5%

Liczba
punktów
kryterium
„Suma
ubezpiecz
enia OC”
5%

RAZEM:
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1.

Konsorcjum
firm:
Gustaw
Gemini
Security Sp. z
o. o, ul.
Łyskowskieg
o 18, 71-641
Szczecin,
Solid
Security Sp. z
o. o, ul.
Postępu 17,
02-676
Warszawa

60pkt
3 529 610,
39 zł

30pkt

5pkt

5pkt

100pkt

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę firmy: Konsorcjum firm: Gustaw Gemini
Security Sp. z o. o, ul. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin, Solid Security Sp. z o. o, ul. Postępu 17,
02-676 Warszawa , która uzyskała maksymalną łączną ilość punktów.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie dogodnym dla obu stron umowy
jednak nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia.

…………………………..

Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu: 091 4315 204
lub e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl
Potwierdzam otrzymanie dwóch stron pisma w dniu……………………….. r. o godz. ……….
……………………………………..
Podpis osoby przyjmującej korespondencję
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