Kompleksowe świadczenie usługi ochrany fizycznej połqczonej z monitaringiem lokalnego systemu alarmowego wraz
z grupq intenłencyjnq obiektow należqcych do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głagowie
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zamawiaiacv:
Muzeu m Archeologiczno-Historyczne
ul. Brama Brzostowska L,67-Zffi Głogów
tel. 76 834 10 81; 76 835 30 38; fax 76 &l3 30 38
NlP: 693-13-65-936

www.muzeum.glogow.pl

e -mail: muzeum@muzeum.g|opow.pl

zAWlADoMlENlE o WYBoRZE oFERTY
DLA POSTĘPOWAN|A PRZETARGOWEGa nł !ZP/20\5
prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego na dostawy o §zacunkowej Wartościzamówienia PoWYŻEl 30 000 EURo
oraz poniżej kwoty określonej w pnepisach wydanych na podstałń/ie ań. 11 ust.8 ustawy Pra\ń/o zamówień publicznych
(Dz, U. z 2013 r. poz. 907, 984, LO47, 747 3 z późn. zm,)

p.n,: Kompleksowe

świadczenie usługi ochrony fizycznej pałączonej z monitoringiem lokalnego systemu
alarmowego wmz z grupq intenłencyjnq obiektów należqcych
do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

WYBRANA zo§TAłA oFERTA
oferowana cena zl bruttq / odroczony termin płatności

Numer ofeńv. nazwa i adres firmv

Ofeńa nr 1

Cena: 214990,47 zł brutto

Odroczony termin płatności:30 dni

P|AST GROUP §p, z o,o.
Jaworzyńska 67 ,39-22O Legnica
NlP: 691-250-30-30 REGON:000456906
e-mail: marketi ne@ piast,info.ol
uI.

llośćzłożonvch ofeń:
llośćofert

l

1

odrzuconych: |

0

Termin realizacii:
Kryterium wyboru

oferty: I

llośćwvkluczonvch

oferentów: l

0

od 01.01.2015 do 31.12.2018 r.
cena - 60%, jakośćświadczonych usług: 20Ę wysokość

termin płatności- 10%

zEsTAWlENtE WszY§TKlcH zŁożoNYcH oFERT
Nr
oferty

Nazwa i adres firmy

cana brutto

Odroczony
termin
ołatności

certyfikat lso,
Referencie

1.

P|AST GROUP Sp. z o.o., ul, Jaworzyńska 67,

2LĄ99g,47

30 dni

lso 9001
Referencje:6 szt. w

oferowana

lńo,wł

59-220 Legnica

Wysokość
polisy
5 00

Ocena

/punkty/
100 pkt,

000,00

tym2§zt,zobiektów
muzealnvch

UZASADN|ENIE WYBORU:
Wpłynęłajedna oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz której wartośćnie przekracza kwoty przeznaczonej przez
Zamawiającego na realizację zadania.
Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki udzialu w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji lstotnych
Warunków Zamówienia {SIWZ).

TERM|N ZAWARCIA UMOWY:
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy dla wybranego Wykonawry zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia
Z9,0t.20O4 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.9a7,984,IO47, t473 z późn. zm,),
w terminie: 7.1ż.2015 r.

Zatwierdzam dnia: 30.11.2015
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Otrzymują:

1.
2.
3.
4.

P|AST GROUP Sp. z o.o., ul. Jaworzyńska 67, 59-220 Legnica, e-mail: marketing@piast.info.pl

Tablica ogłoszeń Muzeum Archeologiczno-Hi§torycznego

w Głogowie,

§tlona internetowa Zamawiającego: www.muzeum.glogow.p| (http:l/bip.muzeum.glogow.pl)
a/a

r.

,]

1

