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Warszawa, dnia 16.07.2019 r.

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NA
KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ OCHRONY OSÓB I MIENIA.
W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zamówienia społecznego na podstawie
ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 138o w zw. z art. 138g (zwanej dalej Ustawą),
Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie (Zamawiający) informuje, iż jako najkorzystniejszą
wybrano ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- MM Service Monitoring Sp. z o.o. oraz Maxus Sp. z o.o., ul. Trybunalska 21, 95-080 Kruszów
z ceną 854 398,54 zł.
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert
przewidzianych w pkt. 13 ogłoszenia o udzielanym zamówieniu społecznym (zwanym dalej
Ogłoszeniem): Cena – 80%, Doświadczenie - 20%. Wykonawca otrzymał największą liczbę
punktów przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w Ogłoszeniu. Zamówienie zostanie
udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1) MM Service Monitoring Sp. z o.o., Maxus Sp. z o.o., ul. Trybunalska 21, 95-080 Kruszów,
2) Usługowa Spółdzielnia „Uniwersum”, Hunters Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 24, 01-211
Warszawa.
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw
do wykluczenia. Oferta wybranego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu.
Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Usługowa
Spółdzielnia „Uniwersum”, Hunters Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa podlega
odrzuceniu na podstawie pkt. 10.12.a. Ogłoszenia o zamówieniu z powodu, iż jej treść nie
odpowiada treści Ogłoszenia. Wykonawca nie złożył formularza ofertowego, w tym nie podał
ceny ofertowej. Zgodnie z pkt. 10.6.2 Ogłoszenia, wykonawca zobowiązany był złożyć
Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku do
Ogłoszenia, z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto (wraz z należnym
podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego w złotych
polskich. Brak ceny ofertowej uniemożliwia ocenę oferty.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktację przyznaną ofertom:
Wykonawca

MM Service Monitoring Sp. z o.o.,
Maxus Sp. z o.o.
Usługowa Spółdzielnia
„Uniwersum”, Hunters Sp. z o.o.

Liczba punktów w
kryterium

Liczba punktów w
kryterium

Cena

Doświadczenie
Wykonawcy

80

20
Oferta odrzucona.

RAZEM
punktów

100

Punktacja w kryterium „Cena” została przyznana na podstawie wzoru matematycznego
umieszczonego w Ogłoszeniu:
Oferta najkorzystniejsza cenowo
Cena oferty analizowanej

X 80 pkt.

Punktacja w kryterium „Doświadczenie” została przyznana na podstawie zsumowanych
najwyższych zamówień spełniających warunki opisane w Ogłoszeniu i następującego wzoru
matematycznego zamieszczonego w Ogłoszeniu:

Doświadczenie (suma w PLN max. 3 usług) w ofercie ocenianej
Najwyższe doświadczenie spośród ofert (suma w PLN max. 3 usług)

X 20 pkt.
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