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ZAWIADOMIENIE

Dotyczy sprawy nr: S?2L.KG. 261.02. 201 V

lYyboru najkorzystniejszej oferty cenotptej. na postepowanie o udzielenie zamtiwieniapublicznego na zodanie: ,,tlilugg dozor4t i ,ochrony'mieniu obiektu szkotty po,stawowejnr 20 w Lublinie wraz z przyleglyi terenew,,.

w oparciu o art' 4 ust. 8 ustavyy z: dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamowieh
publicznych (tekst jedn. Dz. tJ. z 2015 r. p,oz.2164 z po'n. zm.) zamawiaiqcy: szkola
Podstawowa nt 20 w Lublinie dla zamowtenia o wartosci szacunkowej ponizej 30.000 EURS
przeprowadzila tozeznanie rynku. polegaj4c e na zamieszczeniu zaproszenia do zlozenja
oferty cenowej na wykonanie powyhszej uslugi, na stronie Zamawiaiqcego:
wrwv'.bip. sp2 0. I ubl i n. eu

w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie do .zamawiaiqcego wptyngly nastgpui4ce oferty
Wykonawc6w:

Nazwa i dane oferenta
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Aleksander Slqczka
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Multiservice Sp. z o-
ul. Arryleryjska 3H, l0-165 Olsayn

r/-rvilcJsKa KorporacJa Kornunikacyina

Sp. z o. o.

ul. Grygowej 56,20-260 Lubtin



a Licencjonowana Agencja Detektywistyc2na

Ochrony Os6b i Mienia,,LlDER"

mgr Bohdan Szpakowski

al. Krakowska 80,05-090 Raszyn

44,80 pkt opl 44,80 pkt

5 P.W. ,,KARABELA" Sp. z o. o.

ul. Sokola 14,39-400 Tarnobrzes
57,40 pkt 5pk 62,40 pkt

6 ALFA GUARD SECURITY Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 10,83-262 Czarna Woda
65,10 pkt 5pk 70,10 pkt

7 BAKO OCHRONA Sp. z o. o.

ul. Krzemionki 4,20-314 Lublin
63,70 pkl 20 pl 83,70 pkt

8 EKOTRADE Sp. z o. o.

ul. Meloman6w 4,00-712 Warszawa
67,90 pl<t 30 pl 97,90 pkt

9 KERIM GRUPA Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Dzielna I l,26-600 Radom
59,50 pkt 20 pl 79,50 pkt

l0 SAT-GUARD SECURITY Sp z o. o. - Sp. k.

ul. Zwirki i Wigury 2, 02-092Warszawa
48,30 pkt 5pk 53,30 pkt

ll Konsorcjum ,,Ochrona24" Sp. z o. o.

ul. Okopowa 5 1367, 20-022 Lublin
70 pkt 20 pl 90 pkt

KRYTERIA OCBNY OFBRT I ICH WAGA:

Przy wyborze ofert Zamawiajqcy kierowal nastgpuj4cymi kryteriami:

L Cena (C)-70% (maksymalnie 70 punkt6w)

2. Doswiadczenie wykonawcy w ochronie obiekt6w oswiatowych (D) - 30% (t

punkt6w)

Wskazanie wybranej oferty:

EKOTRADE Sp. z o. o.

al. Melomandw 4,00-712 Warszswa

Uzasadnienie wyboru:

zamawiajqcy: Szkola Podstawowa w 20 w Lublinie dokonala rozezn

najkorzystniejszej oferty oparl siQ na kryterium ceny oraz kryte

w ochronie plac6wek oSwiatowych.

wybrany wykonawca otrzymal najwigkszq l4cznq liczbE punkt6w

i doSwiadczenia.
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