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Zamawiający:
Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, u|. G|iwicka 154,40-859 Katowice.

Zawiad om ien ie o wyborze naj korzystn iejszej ofe ńy

dot. postępowania o udzielenie zamÓwienia publicznego w sprawie nr 9/2011 na ,,usługę ochrony osÓb
imienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach,,

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 _ tekst jedno|ity z pÓŹn. zm,) zamawiający zawiadamia, Że
w postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia pub|icznego W sprawie nr 9/2011 na ,,usługę ochrony
osób i mienia d|a Zakladu Targowisk Miejskich w Katowicach'', prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, jako najkozystniejsza wybrana została ofeńa zlpŻona przez
PRZEDS|ĘB|oRSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE .'HETMAN'' Sp' z o. o' z siedzibą
w Katowicach, a|. Końantego 51/9A.

Ubiegając się o udzie|enie zamówienia w/w wykonawca spełnił warunki i wymagania
zamawiającego, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Przy zastosowaniu
okreś|onych specyfikacją kryteriów oceny ofert i ich wag złożona przez wykonawcę ofeńa
otzymała maksyma|ną i|ośc punktów, tj' 100.

W za,tączeniu pzyznana złoŻonym ofertom punktacja w każdym kryterium oceny oraz
punktacja łączna.

Pouczenie :
W świetle aft. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zawiera umowę w sprawie w/w

zamÓwienia publicznego w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia pzesłania zawiadomienia o wyboze
n ajko zystn iej szej ofe rĘ.

inż. Adam Lldwin
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Nazwa iadres wykonawcy
numer ofeĘ

Liczba pK w kfierium
cena

Liczba pkt w kfierium
xxxxxxxxxxxxxxxx Razem

PRzEDs|ĘB|oRsTWo HANDLOWo.USŁUGoWE .'HETMAN'' Sp. z o. o.
al. Korfantego 51, lok. 9A, 40-161 Katowice

Nr oferty I

100
9,03 zł. brutto

(ryczaftowa stawka godzinowa pracownika ochronv)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 100

Wykonawcy wspÓ|nie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia :
1) B|URO ocHRoNY scoRP|oN Sp. z o. o., u|. Du|ęby 71213,

40-833 Katowice,
2) AGENCJA ocHRoNY ScoRP|oN Sp. z o. o.' u|. Du|ęby 7,

40-833 Katowice
Nr oferty 2

gg,69
9,15 zł. brutto

(ryczaftowa stawka godzinowa pracownika ochrony)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 98,69
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