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Łódź, dnia 21.12. 2012 r. 
WOA/261 - 1/12/RG  
 
 
Zamawiający: 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 
ul. Praussa 4  
94 - 203 Łódź  
 

Uczestnicy postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: całodobową ochronę fizyczną obiektu i terenu 
będącego własnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi przy ulicy 
Praussa 4. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą” informuję, 
że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: 
 

I. Wybrano jako najkorzystniejszą: 
ofertę nr 2 złożoną przez firmę MM Service Security Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 
64/66, 93-408 Łódź; 
Stawka zaoferowana za jedną godzinę pracy umundurowanego i odpowiednio 
wyposażonego pracownika ochrony wynosi brutto: 6,45 zł. 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Zgodnie z kryterium wyboru ofert: oferta firmy MM Service Security Sp. z o.o.  
otrzymała największą liczbę punktów - 91 punktów.  

 
II. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

III. Odrzucono ofertę:  
 EVRES – Security Krzysztof Klinkiewicz, ul. Promienna 18, 91-603 Łódź. 

 Podstawa prawna i faktyczna: 
 Art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy 

 Błąd w Pełnomocnictwie. Pełnomocnictwo nie dotyczy firmy, która składała 
ofertę. 
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IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów 

przyznanych ofertom podlegającym ocenie. 

Ocena ofert: 
Kryteria oceny i ich znaczenie: 

1. Cena ofertowa (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia – waga 
kryterium - 85 % 

 
C  = 

 
najniższa cena brutto 
spośród ocenianych 

ofert 
 

X 100 
cena brutto ocenianej 

oferty 
gdzie: 
C - ocena punktowa oferty w ramach kryterium oceny 

2. Posiadanie przez Oferenta aktualnego certyfikatu zarządzania jakością ISO – waga 

kryterium - 5%. 

I- ocena punktowa oferty w ramach tego kryterium. 

Spełnienie tego kryterium przez oferenta skutkuje przyznaniem przez komisję 

przetargową 100 pkt. 

3. Wykazanie w ofercie aktualnie realizowanych usług ochrony fizycznej w obiektach 

użyteczności publicznej – waga kryterium – 10 %. 

U - ocena punktowa oferty w ramach tego kryterium. 

W ramach oceny tego kryterium komisja przetargowa przyznaje 10 pkt. za aktualnie 

realizowaną usługę ochrony fizycznej w jednym obiekcie użyteczności publicznej, za 

każdy kolejny obiekt przyznaje kolejne 10 pkt., jednak łączna ilość przyznanych punktów 

nie może być wyższa niż 100 pkt. 

Wygrywa oferta, której łączna suma punktów:  

Wynik = C + I + U  
 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym 
postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą 
punktację: 

 
1. Agencja Ochrony Eskort Sp. z o.o. ul Obywatelska 201, 94-111 Łódź. Łączna ilość 

otrzymanych punktów: 83,29 pkt. 
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2. MM Service Security Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź – Lider 
Konsorcjum. Łączna ilość otrzymanych punktów: 91,00 pkt. 

3. TUTOR Sp z o.o. Oddział w Łodzi, ul Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź. Łączna ilość 
otrzymanych punktów: 76,66 pkt. 

4. EVRES – Security Krzysztof Klinkiewicz, ul. Promienna 18, 91-603 Łódź. – Oferta 
odrzucona. 

5. Agencja Ochrony TOM – SEKRET Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 94; 90-103 Łódź; 
Łączna ilość otrzymanych punktów: 83,73 pkt. 

6. ATOS Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. Widzewska 14; 92-229 Łódź; Łączna ilość 
otrzymanych punktów: 87,30 pkt. 

 
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rozdzielnik: 
1. Agencja Ochrony Eskort Sp. z o.o. ul Obywatelska 201, 94-111 Łódź. 
2. MM Service Security Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź. 
3. TUTOR Sp z o.o. Oddział w Łodzi, ul Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź.  
4. EVRES – Security Krzysztof Klinkiewicz, ul. Promienna 18, 91-603 Łódź  
5. Agencja Ochrony TOM – SEKRET Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 94; 90-103 Łódź. 
6. ATOS Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. Widzewska 14; 92-229 Łódź. 
a/a 


