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Informacja/zawiadomienie

o

wyborze najkorzystniejszej oferĘ

Postępowanie przetargowe nr MZOlTIl2012l1, pn.:
,,Ochrona fizyczna terenów oraz obiektów ZOiGO ,,MZO" S,A. przy ulicy
Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim w okresie 24 miesięcy od
2013 roku:
Działa.jąc na podstawie alt. 92.ust.2 usta\ły Plawo zamówień publicznych

zawiadamia się o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Za najkorzystniejsza ofeftę Została uznana ofęrla nrl

Nazuą Eu11ł

Biuro Detektywistyczno ochroniarskie,,Detektor" s.c,
ul. Aleja Wolności 12; 62-800 Kalisz
Cena ofeńy:'t10 097,79 brutto
uzasadnienie wvboru:

Ofeńa uzyskała najwyższą ilośćpunktów

w

oparciu

o

usta|one

kryterium,

PrzYznana punktacja : 100 pki

Termin , po którego upływie umowa W sprawie zamóWienia publicznego
może byc zawańa ,. nie krótszy niż 7 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o Wyborze najkorzystniejszej oferty,
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pozostaIi wvkonawcv , którzv złożvliofeńv w ninieiszym postępowaniu
oraz przvznana punktacia
:

Ofeńa nr 2

:

V|P Agencja Ochrony; u|, Kościuszki 29113; 63-400 Ostrów Wie|kopolski
Cena ofeńy :144 382,32 ż bruito
P r zy znana pu n ktacja 7 6,25pkt
Ofeńa nr

3:

Biuro USłUg Detektywistyczno-ochronnych LEX sp, z o.o,
ul. Poznańska 95; 63-800 Ka|isz
Cena ofeńy:149 076,00 zł brutto
Przyznana punktacja 73,85 pkt

ofeńa

nr 4:

Spółdzielnia lnwalidów PROSNA; ul. Widok 2A; 62-800 Ka|isz
Cena ofeńy:1 53 421 ,34 ż bruIto
PrzYznana punktacja 71,76 pkt
W imieniu Zamawiającego:
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