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Kalorruice, ul. Gliwieka 1s4

oP/3411 t2012 Katowice, 12.04.2012r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dof. posf ępowania o udzie|enie zamowienia publicznego W sprawie nr 9/2011 na ,,usługę ochrony osÓb
i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w Katawicach''

Zamawiajqcy :
Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, paz. 759 - tekst jedno|ity z poź:n. zm.), w związku z wyrokiem Krajowej
|zby odwoławczej z dnia 8 lutego 2012r, w sprawie o sygn. akt. K|o 148112, zamawiający
zawiadamia, Że w postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia pub|icznego W sprawie nr 912011 na
,,usługę ochrony osÓb i mienia d|a Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach'', prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została ofe a zltoŻona przez
PRZEDSIĘB|ORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ''HETMAN'' Sp. z o. o. z siedzibą
w Katowicach, Al. Korfantego 51/9A.

Ubiegając się o udzielenie zamowienia Mw wykonawca spełnił warunki udziału
W postępowaniu, ocenione poMÓrnie w wykonaniu w/w wyroku Krajowej |zby odwoławczej.
Powtarzając czynnośc badania i oceny ofert przy zastosowaniu okreś|onych specyfikacją
kryteriÓw oceny ofert i ich Wag złoŻona przez wykonawcę oferta otrzymała maksymalną ilośÓ
punktow, tj. 100.

Jednocześnie zamawiający zawiadamia o wyk|uczeniu z postępowania wykonawcow
wspo|nie ubiegających się o udzieIenie zamÓwienia, tj. B|URA ocHRoNY scoRP|oN Sp. z o. o.
z siedzibą W Katowicach oraz AGENCJ| ocHRoNY ScoRP|oN Sp. z o. o. z siedzibą
w Katowicach.

Wyk|uczenie z postępowania w/w wykonawcÓw uzasadnia art. 24 ust. 2 pkt 2 w zwiąuku
z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamÓwien pub|icznych.

Wyk|uczeni wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłuzenie terminu związania ofertą złoŻoną
w Mw postępowaniu o udzie|enie zamowienia publicznego. Wezwanie do przedłuŻenia terminu
zwiqzania ofertą doręczone pełnomocnikowi wykonawcow w dniu 29 |utego 2012r., pozostało
bez odpowiedzi. Mi|czenie wykonawcÓw |ub brak ich zgody na przedłuzenie terminu związania
ofertą aznacza, ze termin związania nie u|ega przedtuŻeniu.

Brak jednoznacznego, nie budzącego wątp|iwości oswiadczenia o przedłuŻeniu terminu
związania ofertą złożonego W formie pisemnej, uzasadnia wyk|uczenie wykonawcÓw
z postępowania. ofertę wykonawcy wyk|uczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy
Prawo zamÓwien pub|icznych).

Punktację przyznaną złozonym w postępowaniu ofertom w kazdym kryterium oceny oraz
punktację łączną okreŚ|a zatącznik do niniejszego zawiadomienia.

Pouczenie :
W świetle aft, 94 ust' 1 ustawy Prawo zamÓwien publicznych zamawiajqCy zawiera umowę w sprawie w/w

zamÓwienia publicznego w terminie nie krÓtszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wybone
n aj ko tzy stn i ej szej ofe rty.
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Nazwa i adres wykonawcy
numer ofeĘ

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
XXXXXXXXXXXXXXXX

Razem

PRzEDslĘB|oRsTWo HANDLOWO-USŁUGOWE .'HETMAN'' Sp. z o. o.
Al. Korfantego 51, lok. 9A, 40-l6l Katowice.

Nr ofertv I

100
9,03 zł. brutto

kvczaftawa stawka aodzi nowa pracow n i ka och ronv)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 100

Wykonawcy wspÓ|nie ubiegajqcy się o udzie|enie zamÓwienia :
1) BlURo ocHRoNY scoRP|oN Sp. z o, o., ul. Du|ęby 71213,

40-833 Katowice,
2) AGENCJA ocHRoNY scoRPloN Sp. z o. o', ul '  Du|ęby 7,

40-833 Katowice.

Nr oferty 2 * oferta wykonawcÓw uznana za odrzuconą na podstawie
aft.24 ust. 4 ustawv Prawo zamÓwięri publicznych

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
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(data i podpis kierownika zamawiającego)


