
Płock, dn. 28.08.2019 r"

DA.PM.232.52.2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Pl. Dąbrowskiego 2
09-402 Płock
tel./fax (...)24 366 -5 4-00, l (. . .)24 366 -5 4-21,

http:/ www.pwszplock.pl
e-mail: zamowienia@pwszplock.pl

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Świadczenie
usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia poprzez bezpośrednią ochronę ftzyczną, oraz

usfugi ochrony obiektów i mienia Państwowej Wyższej SzkoĘ Zawodowej w Płocku przy
wykorzystaniu elektronicznych wządzeń i systemów alarmowych oraz Erupy interwencyjnej roku

2019/2020."

Zamawiający, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, działając na podstawie

arcykułu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do dnia

składania ofert, tj. 23.08.2019 r. do godz. 08:45, wpŁynęły oferty następujących Wykonawców:

Nazwa i adres

Wykonawcy
Kryterium

,,Cena"

Kryterium
,,Kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie osoby"

Kryterium
,,Kwalifikacje zawodowe i

doświadczenie osoby pelniącej
usfugę kierownika ze§połu"

Łączna ilość
punktów

Konsorcjum firm w
składzie:

1) Agencja Ochrony DES

Dobrogoszcz Sp, z o. o,

- Lider Konsorcjum

09-400 Płock, ul.

Kwiatka 4313

2) Przedsiębiorstwo

Usług Handlu i
Ochrony,,DES-

SYSTEM" Sp. z o. o. -
Członek Konsorcjum

09-400 Płock, ul, Kwiatka
43/3

885 081,56 zł
60,00 pkt,

10 osób świadczących
ustugę ochrony

wymaganych przez
Zamawiającego,

wpisanych jest na listę
kwalifikowanych

pracowników ochrony
frzvcznei 5 lat lub
oowvżei 5 lat oraz

pracuje czynnie na

stanowisku pracownika
ochrony 5 Iat lub

powyżej5 lat
20 pkt.

Posiada więcej niż 36 miesięczne
dośw-iadczenie w kierowaniu

minimum 14 osobowym zespołem
tworzonym przez osoby

świadczące usfugę ochrony
20 pkt,

100 pkt



Jako najkorrystniejsza została wybrana oferta Wykonawry: Konsorcjum firm w składzie: Agencja

Ochrony DES Dobro1oszcz Sp. z o. o. - Lider Konsorcjum 09-400 Płock, ul. Kwiatka 43/3,

Przedsiębior§two Urfug Handlu i Ochrony ,,DES-SYSTEM" Sp. z o. o. - Członek Konsorcjum

09-400 Płock, ul. Kwiatka 4313 za cenę: 885 081.56 zł. Oferta jest zgodna z ustawą Prawo

zamówień publicznych oraz spełnia warunki określone w speryfikacji istotnych warunków

zamówienia.
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