Łódź, dnia 11-06-2018
OAZP.2710.24.2018.5
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Ogłoszenie o zamówieniu w procedurze otwartej, nieograniczonej zostało opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej Łódzkiego Ośrodka Geodezji w zakładce usługi społeczne od dnia 21-05-2018r. do dnia 29-052018r. w postępowaniu na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku
XVII do dyrektywy 2014/25/UE. CPV - 79710000-4 usługi ochroniarskie. Art. 138o. 1. Wartość zamówienia na usługi
społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, to jest 750000EURO. Przedmiot usług społecznych: stała
bezpośrednia służba ochrony fizycznej osób i mienia wraz z usługami dodatkowymi dozoru p.poż. świadczona w budynku użyteczności
publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi wraz z przyległym terenem nieruchomości, obejmująca następujące części:
A/ stałą służbę ochrony polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia świadczonej w budynku użyteczności
publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi wraz z przyległym terenem do ww. nieruchomości,
B/ dozór i obsługa urządzeń oraz systemów sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w budynku biurowym przy ul. Traugutta
21/23 w Łodzi, dozór i obsługa systemu sygnalizacji włamań i napadu, obsługa telewizji przemysłowej CCTV,
C/ obsługę gospodarki kluczami do pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi oraz obsługę
recepcji w budynku, opatrzonego nr sprawy OAZP.2710/24/2018. Zamawiający nie zmieniał treści ogłoszenia o zamówieniu.

Działając na podstawie 138 o. ust.1, ust.2 ust.3 i ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.
poz. 1579 ze zm.) zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta nr 1
złożona przez:
VEKTOR Sp. z o.o.
ul. Aleksandrowska 36
95-100 Zgierz
Cena oferty: 426 682,08PLN brutto zakresu podstawowego. Cena oferty: 427780,80PLN brutto zakresu opcjonalnego.
W postępowaniu zostały złożone oferty przez niżej wymienionych Wykonawców w Tabeli nr 1:
Nr
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba przyznanych ofercie punktów zgodnie z
oferty
Tabelą nr 2
1.
VEKTOR Sp. z o.o.
90 pkt
ul. Aleksandrowska 36
Jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu
95-100 Zgierz
Tabela nr 2: kryteria oceny ofert
Nr oferty

a) Cena ofertowa brutto za
wykonanie zamówienia
podstawowego w okresie 12
miesięcy – C – 80%;

b) Liczba osób,
przewidziana do
świadczenia usług
ochrony na rzecz
Zamawiającego,
zatrudnionych w
pełnym wymiarze
czasu pracy na
podstawie umowy o
pracę – U – 10%;

c) Liczba budynków użyteczności publicznej o porównywalnych*
funkcjonalnie cechach z budynkiem Zamawiającego
chronionych przez Wykonawcę w ramach należycie
wykonanych lub wykonywanych zamówień w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem składania ofert, a w przypadku gdy
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
polegających na całodobowej bezpośredniej ochronie fizycznej
(osób i mienia) obiektu wysokiego (h>25m), o powierzchni
użytkowej >6000m2, i wyposażonego w system sygnalizacji
pożaru (SSP) wraz ze stałymi urządzeniami gaśniczymi (SUG)
(tryskacze)– B – 10%.
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Uzasadnienie wyboru Wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca spełnił warunki udziału określone w
Ogłoszeniu o zamówieniu.
Wykonawcy wykluczeni, oferty odrzucone
Zamawiający nie wykluczył z postępowania Wykonawcy. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp., Zamawiający może zawrzeć umowę
w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, ustawy Pzp., jeżeli, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

