
 
 

 
 

 

   

Zielona Góra, 4 grudnia 2015 r. 
 

A.2300.6.2015 
     

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
 

1. Zamawiający:  
1)  pełna nazwa Zamawiającego:    Miasto Zielona Góra – Miejski Ośrodek Sportu 

                                                             i Rekreacji 
2) kod, miejscowość województwo:  65-022 Zielona Góra, Lubuskie  
3) ulica, nr domu: Sulechowska 41  
4)  nr tel., faks:                             tel. 0 68 412 50 01, faks 068 412 50 09 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  

1)  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 207.000 euro na 
Ochronę fizyczną obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej 
Górze 

2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra; 

3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
     79.71.00.00-4 – usługi ochraniarskie;  
     79.71.40.00-2 – usługi w zakresie nadzoru; 
     79.71.10.00-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu. 
     79.71.50.00-9 – usługi patrolowe 
     85.31.23.10-5 – usługi dozoru 
     98.34.11.40-8 – usługi dozorowania 

4) rodzaj zamówienia – usługi 

3. Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą: 

1) Konsorcjum  firm:  
     Orion Next  Sp. z o.o. (lider konsorcjum), ul. Rogowska 127, 54-440 Wrocław  

     Orion Sp. z o.o., ul. Rogowska 127, 54-440 Wrocław  

2) województwo: dolnośląskie 

3)  cena z oferty na realizację całego przedmiotu zamówienia za kwotę brutto: 227.580,00 zł 

4) zryczałtowana cena za jeden miesiąc kalendarzowy ochrony brutto: 18.965,00 zł 

5) ilość punktów przyznanych w kryterium - cena „C”: 90,00 pkt; 

6)  ilość punktów przyznanych w kryterium – ilość osób „I”: 10 pkt; 

7) łączna ilość punktów: 100,00 pkt 

4. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: 
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów – 
sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „I” – 100,00 pkt, w tym w kryterium cena „C” – 
90,00 pkt, ilość osób ”I”- 10,00 pkt. 

5. Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty: 
1) oferta nr 1 złożona przez: 

 konsorcjum firm:  
           Impel Security Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum), ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław  

           Impel Provider Security Partner Sp. z o.o Sp. k., ul. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 

           Impel Monitoring Sp z o.o. Sp. k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 

 na realizację całego przedmiotu zamówienia za kwotę brutto: 395.512,80 zł 

 zryczałtowana cena za jeden miesiąc kalendarzowy ochrony brutto: 32.959,40 zł 

 województwo: dolnośląskie 

 ilość punktów przyznanych w kryterium „cena”: 51,79 pkt; 

 ilość punktów przyznanych w kryterium „ilość osób”: 10,00 pkt; 

 łączna ilość punktów: 61,79 pkt 



 
  
 

 
2) oferta nr 2 złożona przez: 

 firma: Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o., 

 kod, miejscowość: 61-361 Poznań  

 ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Starołęcka 18 

 województwo: wielkopolskie 

 cena z oferty na realizację całego przedmiotu zamówienia za kwotę brutto: 310.951,92 zł 

 zryczałtowana cena za jeden miesiąc kalendarzowy ochrony brutto: 25.912,66 zł 

 ilość punktów przyznanych w kryterium - cena „C”: 65,87 pkt; 

 ilość punktów przyznanych w kryterium – ilość osób „I”: 10 pkt; 

 łączna ilość punktów: 75,87 pkt 
3) oferta nr 3 złożona przez: 

 konsorcjum firm: 
           Orion Next  Sp. z o.o. (lider konsorcjum), ul. Rogowska 127, 54-440 Wrocław  

           Orion Sp. z o.o., ul. Rogowska 127, 54-440 Wrocław  

 na realizację całego przedmiotu zamówienia za kwotę brutto: 227.580,00 zł 

 zryczałtowana cena za jeden miesiąc kalendarzowy ochrony brutto: 18.965,00 zł 

 Województwo: dolnośląskie 

 cena z oferty na realizację całego przedmiotu zamówienia za kwotę brutto: 227.580,00 zł 

 zryczałtowana cena za jeden miesiąc kalendarzowy ochrony brutto: 18.965,00 zł 

 ilość punktów przyznanych w kryterium - cena „C”: 90,00 pkt; 

 ilość punktów przyznanych w kryterium – ilość osób „I”: 10 pkt; 

 łączna ilość punktów: 100,00 pkt 
4) oferta nr 4 złożona przez: 

 firma: EKOTRADE Sp. z o.o., 

 kod, miejscowość: 00-712 Warszawa 

 ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Melomanów 4 

 województwo: mazowieckie 

 cena z oferty na realizację całego przedmiotu zamówienia za kwotę brutto: 227.580,00 zł 

 zryczałtowana cena za jeden miesiąc kalendarzowy ochrony brutto: 18.965,00 zł 

 ilość punktów przyznanych w kryterium - cena „C”: 39,36 pkt; 

 ilość punktów przyznanych w kryterium – ilość osób „I”: 10 pkt; 

 łączna ilość punktów: 49,36 pkt 
 

 
 

    

        ZATWIERDZAM 

           

              

                        Dyrektor  

             Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

              Robert Jagiełowicz 

 

 

     

 

 

 

 


