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Zielona Góra, 29.12.2017 r.  

Nr sprawy: A.2300.6.2017 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

na usługi społeczne o wartości od 30.000 euro do 750.000 euro 

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. 68 412 50 01, faks. 68 412 50 09 

5) email:                                            zamowienia@mosir.zgora.pl  

2. W dniach od 12.12.2017 r. do 20.12.2017 r. przeprowadzono rozeznanie rynku w celu 

realizacji zamówienia: 

1) którego przedmiotem jest: Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno 

Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki; 

2) rozeznania rynku dokonano poprzez upublicznienie ogłoszenie o zamówieniu w BIPie; 

3) rodzaj zamówienia – usługa; 

3. Ofertę złożyło: 

1) Konsorcjum  firm: EKOTRADE Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) z siedzibą Warszawie (00-712)  przy 

ul. Melomanów 4 i ALERT Sp. z o.o. z siedzibą w Siemanowicach Śląskich (41-100) przy ul. 

Pawła Śmiłowskiego 2 oraz EKOTRADE Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (00-712)  przy 

ul. Melomanów 4, który zaoferował z realizację całego przedmiotu zamówienia: cenę 267.628,32 

zł (brutto) i do zapewnienia przyjazdu grupy interwencyjnej do obiektu Zamawiającego w czasie 

9 minut od momentu wezwania; 

2) APEXIM BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-225) przy ul. Lwowskiej, która 

zaoferowała z realizację całego przedmiotu zamówienia: cenę 282.950,04 zł (brutto) i do 

zapewnienia przyjazdu grupy interwencyjnej do obiektu Zamawiającego w czasie 10 minut od 

momentu wezwania; 

4. W dniu 29.12.2017 r. udzielono zamówienia: 

1) Wykonawcy: Konsorcjum  firm:  

EKOTRADE Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) z siedzibą Warszawie (00-712)  przy ul. Melomanów 4 i 

ALERT Sp. z o.o. z siedzibą w Siemanowicach Śląskich (41-100) przy ul. Pawła Śmiłowskiego 2 

oraz EKOTRADE Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (00-712)  przy ul. Melomanów 4 

2) za cenę (brutto): 267.628,32 zł; zryczałtowana cena za jeden miesiąc kalendarzowy ochrony 

(brutto): 22.302,36 zł 

3) termin realizacji zamówienia: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

4) ilość punktów przyznanych w kryterium - cena „C”: 95,00 pkt; 

5) ilość punktów przyznanych w kryterium – skrócenie czasu przyjazdu grupy interwencyjnej do 

obiektu Zamawiającego „CZ”: 5,00 pkt; 

6) łączna ilość punktów: 100,00 pkt 

5. Uzasadnienie wyboru oferty Wykonawcy: 

Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu na 

usługi społeczne i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów – sumę punktów przyznanych w 

kryterium „C” + „CZ” – 100,00 pkt, w tym w kryterium cena „C” – 95,00 pkt, skrócenie czasu 

przyjazdu grupy interwencyjnej do obiektu Zamawiającego ”CZ”- 5,00 pkt. 

          

Dyrektor  

        Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

                    Robert Jagiełowicz    
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