Informacja z otwarcia ofert

Nasz znak:
ZP-AN.272.AN.5.2020

Data:
28.07.2020 r.

Dotyczy: postępowania pn. Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Starostwa
Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz budynku Centrum
Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie – wraz
z przynależnym terenem.
Informuję, że w postępowaniu jak wyżej, prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), do dnia
28.07.2020 r. do godziny 10:00, wpłynęły następujące oferty:
Nr
oferty

Firma i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
w zł brutto

Termin wykonania

Gwarancja

Warunki
płatności

Od dnia
1 września 2020 r.
do dnia
31 grudnia 2022 r.
W przypadku, gdy
podpisanie umowy
nastąpi po dniu
1 września 2020 r.,
umowa będzie
obowiązywała od dnia jej
podpisania do
31 grudnia 2022 r.
Od dnia
1 września 2020 r.
do dnia
31 grudnia 2022 r.
W przypadku, gdy
podpisanie umowy
nastąpi po dniu
1 września 2020 r.,
umowa będzie
obowiązywała od dnia jej
podpisania do
31 grudnia 2022 r.
Od dnia
1 września 2020 r.
do dnia
31 grudnia 2022 r.
W przypadku, gdy
podpisanie umowy
nastąpi po dniu
1 września 2020 r.,
umowa będzie
obowiązywała od dnia jej
podpisania do
31 grudnia 2022 r.

Nie dotyczy

Zgodnie
z projektem
umowy
(zał. nr 3 do
ogłoszenia)

Nie dotyczy

Zgodnie
z projektem
umowy
(zał. nr 3 do
ogłoszenia)

Nie dotyczy

Zgodnie
z projektem
umowy
(zał. nr 3 do
ogłoszenia)

1.

MEMLING SECURITY Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 309,
80-309 Gdańsk

479.948,00 zł

2.

Konsorcjum firm:

724.800,16 zł

1. SOLID SECURITY Sp. z o.o.,
ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa –
Lider Konsorcjum,
2. SOLID Sp. z o.o., ul. Tyniecka 18
30-323 Kraków – Partner Konsorcjum

3.

Konsorcjum firm:
1. Agencja Ochrony Osób i Mienia
DOGMAT Sp. z o. o., ul. Lindleya 16,
02-013 Warszawa – Lider Konsorcjum,
2. Patrol Dogmat Spółka Cywilna
Martyna Pinszke Robert Krawczyk,
ul. Brzozowa 5, 82-300 Elbląg –
Partner Konsorcjum,
3. MONTERI Sp. z o. o.,
ul. Z. Krasińskiego 29/9,
40-019 Katowice – Partner
Konsorcjum,
4. Sygnea Sp. z o. o., ul. Głogowska
31/33, 60-702 Poznań - Partner
Konsorcjum.

762.607,63 zł

4.

Agencja Ochrony Mienia Feniks –
Irena Przyborowska,
ul. Garnizonowa 7a,
14-100 Ostróda

742.581,56 zł

Od dnia
1 września 2020 r.
do dnia
31 grudnia 2022 r.
W przypadku, gdy
podpisanie umowy
nastąpi po dniu
1 września 2020 r.,
umowa będzie
obowiązywała od dnia jej
podpisania do
31 grudnia 2022 r.

Nie dotyczy

Zgodnie
z projektem
umowy
(zał. nr 3 do
ogłoszenia)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 500.000,00 zł brutto.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z sekcją II ust. 6 ogłoszenia, Wykonawca, w terminie
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji,
tj. do dnia 31.07.2020 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

