OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAMAWIAJĄCY:
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.

z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
stosownie do § 57 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień w Spółce

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia
nr 4/GZ/2014 Prezesa Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2014r. ze zm.,
zawiadamia, że:
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego sektorowego
o wartości poniżej 428 000 euro
pn.:

„Kompleksowa usługa w zakresie ochrony obszarów,
obiektów oraz mienia Tramwajów Szczecińskich
Sp. z o. o. w Szczecinie”
Sprawa nr 5/ZS/DZ/2020
dokonał wyboru oferty nr 2, którą złożył wykonawca: MULTISERVICE Sp. z o.o. z siedzibą
w Olsztynie, ul. Tarasa Szewczenki 7, 10-274 Olsztyn.
Na podstawie kryterium oceny ofert (cena 100%); oferta ww. wykonawcy otrzymała 100,00 pkt (łącznie 100 pkt).
UZASADNIENIE
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji przetargowej (SP) w rozdz. XII pkt 1 - 2 – cena – 100%. Oferta wykonawcy wymienionego
powyżej, spełnia wymogi określone w SP. Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną, niepodlegającą
pominięciu, która nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Zgodnie z przywołanym kryterium przyznane punkty wynoszą odpowiednio:
• Oferta nr 1 złożona przez wykonawcę: Konsorcjum: WORLD SYSTEMS Sp. z o.o. - Lider
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. F. Chopina 36, 83-000 Pruszcz Gdański, ALFA GUARD
SECURITY Sp. z o.o. - Konsorcjant z siedzibą w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna
Woda, uzyskała w kryterium cena – 89,85 pkt (łącznie 89,85 pkt);
• Oferta nr 2 złożona przez wykonawcę: MULTISERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Tarasa
Szewczenki 7, 10-274 Olsztyn, uzyskała w kryterium cena – 100,00 pkt (łącznie 100 pkt);
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• Oferta nr 3 złożona przez wykonawcę: Roberta Piaskowskiego prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą
WALTER SECURITY GROUP ROBERT PIASKOWSKI z siedzibą
w Radziszewie, ul. Szczecińska 102A, 74-107 Radziszewo, uzyskała w kryterium cena – 89,83 pkt
(łącznie 89,83 pkt).

PREZES ZARZĄDU

Krystian Wawrzyniak
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