
                                                      Informacja o wyniku 
 Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  ZP.272.00066.2016   16.12.2016 r. l.dz.: ZP.KW-00483/16   

 Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług całodobowej ochrony, z podziałem na dwie części.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu  wybrano ofertę złożoną przez: 
 – W części nr 1 zamówienia na świadczenie usługi całodobowej ochrony w budynku przy ul. Jackowskiego 18 oraz na terenie przyległym: Konsorcjum: Zone Hunters Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski i Green Hunters Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 769.055,04 zł brutto i zobowiązano się  zatrudnić na umowę o pracę 80% osób którym zostaną powierzone czynności w zakresie usługi całodobowej ochrony budynku, oraz że  grupa interwencyjna dojedzie do budynku w  ciągu  10 minut. 

 
– W części nr 2 zamówienia na świadczenie usługi całodobowej ochrony w budynku przy ul. Słowackiego 8 oraz na terenie przyległym: Konsorcjum: Zone Hunters Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski i Green Hunters Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 432.881,28 zł brutto i zobowiązano się  zatrudnić na umowę o pracę 80% osób którym zostaną powierzone czynności w zakresie usługi całodobowej ochrony budynku, oraz że  grupa interwencyjna dojedzie do budynku w  ciągu  10 minut. 

  W przedmiotowym postępowaniu zastosowano tzw. procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, w której Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. Konsorcjum: Zone Hunters Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski i Green Hunters Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdziły, iż Wykonawca spełnia ww. warunki.  W związku z powyższym oferty Wykonawcy są najkorzystniejszymi złożonymi w prowadzonym postępowaniu i otrzymały najwyższą liczbę punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny, w zakresie każdej z części.  Wykonawca spełnia wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu, w zakresie każdej z części. 
Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom:  

– Dla części nr 1 zamówienia na świadczenie usługi całodobowej ochrony w budynku przy ul. Jackowskiego 18 oraz na terenie przyległym: 

Nr  oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty brutto w zł (waga 60 %) 

odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną powierzone czynności w zakresie usługi całodobowej ochrony budynku (waga 20 %) 

czas dojazdu grupy interwencyjnej (waga 20 %) 

Łączna liczba przyznanych punktów w oparciu o kryteria oceny ofert 

1 
Konsorcjum: PROTECTOR SERVICE Sp. z o.o. , ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań; Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o. , ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań. 

52,69 0,00 18,00 70,69 

3 Agencja Detektywistyczna i Ochrony „Joker” Sp. z o.o., al. Wielkopolska 36 , 60-608 Poznań - - - - 



 Dla części nr 2 zamówienia na świadczenie usługi całodobowej ochrony w budynku przy ul. Słowackiego 8 oraz na terenie przyległym:  

 Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b cytowanej ustawy, ponieważ wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, odrzucona została oferta w zakresie części nr 1: Agencji Detektywistycznej i Ochrony „Joker” Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 36 , 60-608 Poznań.  Umowa z wybranym Wykonawcą w zakresie części nr 1 i części nr 2 zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 22.12.2016 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.   
                              Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl              

4 
Konsorcjum: Zone Hunters Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; Green Hunters Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. 

60,00 20,00 18,00 98,00 

5 Makropol sp.z o.o., ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań 50,37 12,50 20,00 82,87 

Nr  oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty brutto w zł (waga 60 %) 

odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną powierzone czynności w zakresie usługi całodobowej ochrony budynku (waga 20 %) 

czas dojazdu grupy interwencyjnej (waga 20 %) 

Łączna liczba przyznanych punktów w oparciu o kryteria oceny ofert 

1 
Konsorcjum: PROTECTOR SERVICE Sp. z o.o. , ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań; Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o. , ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań. 

54,89 0,00 16,00 70,89 

2 Agencja Ochrony Osób i Mienia PHU MEDUZA ul. Krośnieńska 24, 60-162 Poznań 51,54 20,00 16,00 87,54 
3 Agencja Detektywistyczna i Ochrony „Joker” Sp. z o.o., al. Wielkopolska 36 , 60-608 Poznań 48,64 10,00 20,00 78,64 

4 
Konsorcjum: Zone Hunters Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; Green Hunters Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. 

60,00 16,00 16,00 92,00 

5 Makropol sp.z o.o., ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań 53,86 10,00 17,78 81,64 


