
Lublin, 21.12.2017r. 
 
Znak sprawy : ZS1-DKG.261.8.2017 

Zawiadomienie o wyborze oferty 
1.Sprawa : Postępowanie  na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu  
                  Zespołu Szkół nr 1w Lublinie ul. Podwale 11 
 
2. Na podstawie „Regulaminu określającego zasady postępowania przy zamówieniach 
o wartości szacunkowej poniżej   30 000 euro w Zespole  Szkół nr 1 im. Władysława 
Grabskiego w Lublinie” oraz Istotnych Warunków Zapytania Ofertowego, Zamawiający 
informuje :  
2.1.Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty 
3.Odbiorca usługi za najkorzystniejszą ofertę uznał : 
 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto Doświadcze
nie  

Łączna 
liczba 
pkt 

3. Konsorcjum Miejska Korporacja 
Komunikacyjna Sp. z o.o.  
20-260 Lublin 
ul.Antoniny Grygowej 56 – lider 
konsorcjum 
Ekotrade Sp. z o.o. Warszawa  
ul.Melomanów 4 – członek 
konsorcjum 

105.823,35,- 
Liczba pkt = 60 

Liczba pkt = 40 100 pkt 

3.1. Uzasadnienie : W/w Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył 
ważną ofertę cenową, która mieści się w kwocie jaką Odbiorca może przeznaczyć na 
realizację przedmiotu zamówienia (114.538,21 zł.). 
4.Jednocześnie Odbiorca usługi informuje, że niżej wymienieni Wykonawcy zostali 
wykluczeni z postępowania  :  
4.1.Oferta nr 1 Usługi Detektywistyczno-Ochroniarskie „KEPPER” 21-100 Lubartów  
ul.1-go Maja 69/6. 
Uzasadnienie : w/w Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postepowaniu : 
Stan faktyczny : Wykonawca niewłaściwie określił termin realizacji przedmiotu zamówienia 
(01.01.2018r. – 31.12.2018r.). Odbiorca usługi termin realizacji zamówienia określił 
01.01.2018r. – 01.01.2019r. Wykonawca w złożonym oświadczeniu wykreślił „Nie podlegam 
wykluczeniu” co wskazywałoby poprzez złożone oświadczenie, że podlega wykluczeniu. 
Brak odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej. 
Stan prawny : w/w uchybienia i braki naruszają zapisy IWZO. 
4.2.Oferta nr 2 Ekspert Security Sp. z o.o.ul.Karola Chodkiewicza 4 lok.110 02-593 

Warszawa Członek konsorcjum : Kasta Katarzyna Kopyść, ul.Leśna 17C/24, 

Uzasadnienie : w/w Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postepowaniu : 

Stan faktyczny : Wykonawca nie określił wartości brutto jednej rbg oraz wartości brutto 

stałej opłaty miesięcznej za gotowość grupy interwencyjnej. Brak Koncesji na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony mienia. Brak odpisu z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

.Stan prawny : w/w uchybienia i braki naruszają zapisy IWZO. 

 
  
                                                                                Kierownik Odbiorcy 
                                                                                 Elżbieta Sękowska 
 
 


