
                                          Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług całodobowej ochrony, z podziałem na dwie części.  Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  ZP.272.00066.2016   01.12.2016 r. l.dz.:ZP.KW-00418/16    Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2015, poz. 2164 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły, w następującej kolejności, oferty niżej wskazanych Wykonawców:  Część nr 1 Świadczenie usługi całodobowej ochrony w budynku przy ul. Jackowskiego 18 oraz na terenie przyległym:  Oferta nr 1 – Konsorcjum: 1) PROTECTOR SERVICE Sp. z o.o. , ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań; 2) Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o. , ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań.   
 cena brutto oferty: 875.814,00 zł; 
 odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną powierzone czynności w zakresie usługi całodobowej ochrony budynku: 9 ; 
 czas dojazdu grupy interwencyjnej: 10 minut.  Oferta nr 3 – Agencja Detektywistyczna i Ochrony „Joker” Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 36 , 60-608 Poznań,:   
 cena brutto oferty: 959.575,52 zł; 
 odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną powierzone czynności w zakresie usługi całodobowej ochrony budynku: 50%; 
 czas dojazdu grupy interwencyjnej: 8 minut.  Oferta nr 4 – Konsorcjum: 1) Zone Hunters Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; 2) Green Hunters Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. 
 cena brutto oferty: 769.055,04 zł; 
 odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną powierzone czynności w zakresie usługi całodobowej ochrony budynku: 80% ; 
 czas dojazdu grupy interwencyjnej: 10 minut.  Oferta nr 5 – Makropol sp.z o.o., ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań:   
 cena brutto oferty: 916.138,56 zł; 
 odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną powierzone czynności w zakresie usługi całodobowej ochrony budynku: 50%; 
 czas dojazdu grupy interwencyjnej: 9 minut.  Część nr 2 Świadczenie usługi całodobowej ochrony w budynku przy ul. Słowackiego 8 oraz na terenie przyległym:  Oferta nr 1 – Konsorcjum: 1) PROTECTOR SERVICE Sp. z o.o. , ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań; 2) Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o. , ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań   
 cena brutto oferty: 473.143,44 zł; 
 odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną powierzone czynności w zakresie usługi całodobowej ochrony budynku: 6 ; 
 czas dojazdu grupy interwencyjnej: 10 minut.    



 Oferta nr 2 –Agencja Ochrony Osób i Mienia PHU MEDUZA ul. Krośnieńska 24, 60-162 Poznań,:   
 cena brutto oferty: 503.888,64 zł; 
 odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną powierzone czynności w zakresie usługi całodobowej ochrony budynku: 1,00 ; 
 czas dojazdu grupy interwencyjnej: 10 minut.  Oferta nr 3 –Agencja Detektywistyczna i Ochrony „Joker” Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 36 , 60-608 Poznań,:   
 cena brutto oferty: 534.023,52 zł; 
 odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną powierzone czynności w zakresie usługi całodobowej ochrony budynku: 50%; 
 czas dojazdu grupy interwencyjnej: 8 minut  Oferta nr 4 – Konsorcjum: 1) Zone Hunters Sp. z o.o. Sp. komandytowa , ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; 2) Green Hunters Sp. z o.o. Sp. komandytowa , ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. 
 cena brutto oferty: 432.881,28 zł; 
 odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną powierzone czynności w zakresie usługi całodobowej ochrony budynku: 80% ; 
 czas dojazdu grupy interwencyjnej: 10 minut.  Oferta nr 5 – Makropol sp.zo.o., ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań:   
 cena brutto oferty: 482.191,49 zł; 
 odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną powierzone czynności w zakresie usługi całodobowej ochrony budynku: 50%; 
 czas dojazdu grupy interwencyjnej: 9 minut.   Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w zakresie każdej z części kwotę w wysokości: 

 Część nr 1 Świadczenie usługi całodobowej ochrony w budynku przy ul. Jackowskiego 18 oraz na terenie przyległym: 622.995,24zł brutto; 
 Część nr 2 Świadczenie usługi całodobowej ochrony w budynku przy ul. Słowackiego 8 oraz na terenie przyległym: 360.000,00 zł brutto;  Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w odniesieniu do pozostałych uczestników niniejszego postępowania), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cytowanej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.     
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