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       Mikołów, dnia 21 kwietnia 2010 roku 
ZOC-2/2010 
 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
Działając na podstawie z art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia                          
29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późn.zm) zawiadamiam, Ŝe 
została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania             
o cenę, którego przedmiotem zamówienia jest „Ochrona fizyczna obiektów MOSiR 
zlokalizowanych w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22, Konstytucji 3 Maja 38, 
Zawilców 8 oraz meczów piłki noŜnej na stadionie miejskim w Mikołowie przy                               
ul. Zawilców 8” 

Część I – ochrona obiektu - Kryta Pływalnia „Aqua Plant” w Mikołowie przy                        
ul. Konstytucji 3 Maja 22 w okresie od  kwietnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku 

Najkorzystniejszą ofertę opiewającą na stawkę netto za jedną godzinę pracy pracownika 
ochrony w wysokości 8,80 zł złoŜył Wykonawca: 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „HETMAN” Spółka z o.o. 
AL. Korfantego 51/9A, 40-161 Katowice 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy z punktu widzenia kryterium oceny ofert, 
jaką była cena (100 pkt.). 

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert 
 

Numer 
oferty 

Liczba pkt w 
kryterium CENA 

Razem 

1 100 100 

2 73,36 73,36 

3 80,03 80,03 

 

W postępowaniu nie odrzucono Ŝadnej oferty. 

Z postępowania nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy. 
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Część II – ochrona meczów piłki noŜnej – Stadion Miejski w Mikołowie przy                         
ul. Zawilców 8 w okresie od kwietnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku 

Najkorzystniejszą ofertę opiewającą na stawkę netto za jedną godzinę pracy pracownika 
ochrony w wysokości 23,00 zł złoŜył Wykonawca: 

Agencja Ochrony Mienia „ZIEMOWIT” Spółka z o.o. 
ul. Lędzińska 24, 43-143 Lędziny 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy z punktu widzenia kryterium oceny ofert, 
jaką była cena (100 pkt.). 

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert 
 

Numer 
oferty 

Liczba pkt w 
kryterium CENA 

Razem 

2 100 100 

3 76,66 76,66 

 

W postępowaniu nie odrzucono Ŝadnej oferty. 

Z postępowania nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy. 

Część III – nocna ochrona obiektu – Stadion Miejski wraz z kompleksem boisk 
sportowych Orlik 2012 w Mikołowie przy ul Zawilców 8 w okresie od 1 maja 2010 roku 
do 31 grudnia 2010 roku . 
 
Najkorzystniejszą ofertę opiewającą na stawkę netto za jedną godzinę pracy pracownika 
ochrony w wysokości 8,80 zł złoŜył Wykonawca: 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „HETMAN” Spółka z o.o. 
AL. Korfantego 51/9A, 40-161 Katowice 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy z punktu widzenia kryterium oceny ofert, 
jaką była cena (100 pkt.). 

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert 
 

Numer 
oferty 

Liczba pkt w 
kryterium CENA 

Razem 

1 100 100 

2 73,36 73,36 

3 80,03 80,03 

 

W postępowaniu nie odrzucono Ŝadnej oferty. 

Z postępowania nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy. 
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Część IV – nocna ochrona obiektu – Kąpielisko Miejskie w Mikołowie przy                             
ul. Konstytucji  3 Maja 38 w Mikołowie  w okresie 14 czerwca 2010 roku do 31 sierpnia 
2010 roku 

Najkorzystniejszą ofertę opiewającą na stawkę netto za jedną godzinę pracy pracownika 
ochrony w wysokości 8,80 zł złoŜył Wykonawca: 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „HETMAN” Spółka z o.o. 
AL. Korfantego 51/9A, 40-161 Katowice 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy z punktu widzenia kryterium oceny ofert, 
jaką była cena (100 pkt.). 

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert 
 

Numer 
oferty 

Liczba pkt w 
kryterium CENA 

Razem 

1 100 100 

2 73,36 73,36 

3 80,03 80,03 

 

W postępowaniu nie odrzucono Ŝadnej oferty. 

Z postępowania nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego w terminie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia              
o wyborze oferty najkorzystniejszej gdyŜ w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono 
Ŝadnej oferty i nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy. 
 
 
 
 
 

 

 

 


