
                                                                              Gniezno, dnia 13 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na    ochronę obiektów należących do URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie, w ramach
zamówienia publicznego nr ZP –URB-17-2016

1. Zamawiający:

URBIS Spółka z o.o.
ul. Chrobrego 24/25
60-200 Gniezno

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  w  trybie  przetargu
nieograniczonego.

           3. Przedmiot zamówienia: ochrona obiektów należących do URBIS Sp. z o.o.
w Gnieźnie. 

          4. Nazwy (firmy),  siedziby i  adresy wykonawców, którzy złożyli  oferty wraz ze
streszczeniem  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierających  punktację
przyznaną oferentom: 

Nr
ofert

y
Nazwa (firma), siedziba, adres

Kwota złożonej oferty
 ( brutto )

Liczba
punktów w
kryterium:

cena

1

Konsorcjum

1.Spółdzielnia „DOZÓR” w 
Gnieźnie, 62-200 Gniezno
Ul. Żwirki i Wigury 19 A
2.Biuro Ochrony A-Z
Sławomir Karczewski
62-002 Suchy Las
Ul. Bogusławskiego 26/4

216.900,05 zł 99,79

2

Agencja „Secura – Security” 
Wiesław Bartkowiak, Wiesław 
Święcichowski  Spółka Jawna
Ul. Wrzesińska 58
62-200 Gniezno 

216.445,20 zł 100,00



        5.Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz
uzasadnienie dokonanego wyboru:

Agencja „Secura – Security” 
          Wiesław Bartkowiak, Wiesław Święcichowski  Spółka Jawna
          ul. Wrzesińska 58
          62-200 Gniezno 

Cena  najkorzystniejszej  oferty:  216.445,20  PLN  brutto (słownie  złotych:
dwieście szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 20/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryterium: cena –
100%, określonego w Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,  spełnia
warunki SIWZ.

       6. Termin, po upływie którego może być zawarta umowa:
Na podstawie art.  94 ust. 1 pkt 2 (Zamawiający zawiera umowę w sprawie
zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.  183, w terminie  nie krótszym
niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej
oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  przy  użyciu  środków
komunikacji  elektronicznej,  albo  10  dni  -  jeżeli  zostało  przesłane  w  inny
sposób -  w przypadku zamówień,  których  wartość  jest  mniejsza  niż  kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8). 

 Otrzymują :
             1.Spółdzielnia „DOZÓR” w Gnieźnie
               62-200 Gniezno
               ul. Żwirki i Wigury 19 A
             2. Agencja „Secura – Security” 
                Wiesław Bartkowiak, Wiesław Święcichowski  Spółka Jawna
                ul. Wrzesińska 58
                62-200 Gniezno
              3. tablica ogłoszeń

  4.  a / a.


