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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Monitoring sygnałów
alarmowych oraz podejmowanie interwencji
w celu zapewnienia ochrony osób i mienia
obiektów IMGW-PIB z podziałem na 7 części”, oznaczenie sprawy: WZP-262-14/2020
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 1 zamówienia

Zamawiający, działając na podstawie Rozdziału XIII ust. 18 pkt 1) Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej w skrócie SIWZ , zawiadamia, że oferta złożona przez Wykonawcę STEKOP S.A., ul.
Mołdawska 9, 02-127 Warszawa, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w
zadania, w części nr 1 zamówienia, została wybrana jako najkorzystniejsza.
Przed upływem terminu składania ofert w w/w postępowaniu w części nr 1 zamówienia zostały złożone 2
oferty.
Zamawiający dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w Rozdz. XIII ust. 9 SIWZ, tj. na podstawie kryteriów: cena – waga: 90 %, stan osobowy patrolu
interwencyjnego – waga 10 %.
Liczbę punktów przyznaną ocenianym ofertom Zamawiający ustalił w sposób przewidziany w Rozdz. XIII
ust. 10-11 SIWZ.
Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający stwierdził, że najwyższą liczbę punktów w części nr 1
zamówienia otrzymała oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: STEKOP S.A., ul. Mołdawska 9, 02-127
Warszawa.
Zestawienie Wykonawców uczestniczących w postępowaniu w części nr 1 zamówienia, a także ofert
ocenionych przez Zamawiającego i uzyskanych przez nie w procesie oceny liczby punktów znajduje się w
poniższej tabeli:
Numer
oferty

1

Nazwa i adres
Wykonawcy

STEKOP S.A.
ul. Mołdawska 9,
02-127 Warszawa

Cena
brutto
oferty

Ilość punktów w
kryterium CENA
waga 90%

Ilość punktów w
kryterium stan
osobowy patrolu
interwencyjnego

Łączna ilość
punktów

2 767,50

90,00

10,00

100,00

3

JARHEAD Sp. z o. o. ul.
Warszawska 43, lok. 3,
15-062 Białystok
oraz
JARHEAD Karol Stankiewicz
ul. Warszawska 43 lok. 3
15-062 Białystok

4 797,00

51,92

10,00

61,92

Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający uznał za najkorzystniejszą w części nr 1 zamówienia, zgodnie
z zapisami SIWZ, ofertę złożoną przez Wykonawcę: STEKOP S.A., ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa.
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie, o którym mowa
w art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy.
Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.
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