
     
 

 Lublin,19.12.2018r. 
 
 

Znak sprawy : ZS1- DKG.261.5.2018      
 
 

Informacja o przebiegu postepowania 
 

1.Dotyczy :  Zapytania Ofertowego na usługę bezpośredniej ochrony 
fizycznej obiektu  Zespołu Szkół nr 1w Lublinie 
2.Ocena ważnych złożonych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert 
tj. cena brutto : waga 60% + doświadczenie waga 40% 
 
 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres  
wykonawcy 

Cena brutto 
oferty/liczba 

pkt 

Doświadczenie/ 
liczba pkt 

Łączna 
liczba pkt  

2. Konsorcjum firm: EKOTRADE Sp. z o.o. 
00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4  - Lider 
Ekotrade Security Sp. z o.o. ul. Nabielaka 
6/5, 00-743 Warszawa – Partner 
Silesia Ekotrade Sp. z o.o. ul. Pawła 
Śmiłowskiego 2 41-100 Siemianowice 
Śląskie - Partner 
 

101.777,19 zł. 
 
101.777,19 / 
101.777,19 x 
100 x 60% =  
60 pkt 

Łączna wartość 
brutto nie mniej 
niż 2 usługi = 
25.298.883,16 zł. 
= 40 pkt. 

100 pkt 

4. ALTEST Sp. z o.o.  
20-012 Lublin, ul.Ochotnicza 10 

119.949,60 zł. 
 
101.777,19 / 
119.949,60 x 
100 x 60% =  
50,91 pkt 

Łączna wartość 
brutto nie mniej 
niż 2 usługi = 
649.782,95 zł. = 
40 pkt. 

90,91 pkt 

3.Wybór najkorzystniejszej oferty : Konsorcjum firm: EKOTRADE Sp. z o.o. 00-712 

Warszawa, ul. Melomanów 4,  

3.1.Uzasadnienie : w/w Wykonawca  spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlegał 

wykluczeniu oraz złożył najkorzystniejsza ofertę zgodnie z kryteriami oceny ofert tj. cena 

brutto 60 pkt + doświadczenie 40 pkt uzyskując łączne 100 pkt. 

4.Wykluczeni Wykonawcy i oferty odrzucone :  

4.1. wykluczenie Wykonawcy : Ekspert Security Sp. z o.o. ul. Karola Chodkiewicza 4 lok.110,  

02-593 Warszawa, odrzucona Oferta nr 1  

Uzasadnienie : w/w Wykonawca w złożonej ofercie nie przedłożył wymaganych dokumentów 
tj. Koncesji, Odpisu z KRS, Umowy konsorcjum oraz stosownych pełnomocnictw, nie określił 
wartości brutto jednej rbg oraz wartości brutto stałej opłaty miesięcznej za gotowość grupy 
interwencyjnej. 
4.2.wykluczenie Wykonawcy : Miejska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o. 20-439 Lublin 

 ul. Głuska 6 – lider konsorcjum  Ekotrade Sp. z o.o. Warszawa ul. Melomanów 4, odrzucona     

 Oferta nr 3. 

 Uzasadnienie : w/w Wykonawca w złożonej ofercie wystąpił jako Lider konsorcjum i na 

wezwanie Odbiorcy usługi nie przedłożył dokumentów tj. umowy konsorcjum oraz 

stosownych  pełnomocnictw. 

 
   5.Kierownik Odbiorcy : Elżbieta Sękowska – Dyrektor szkoły 

     
 


