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A.2300.8.27.2022 
Zielona Góra, 15 grudnia 2022 r. 

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

udostępniana na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

1. Zamawiający:  
Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra,  

tel. (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09    

adres skrzynki ePUAP: /mosirZG/skrytkaESP 
adres strony internetowej: http://www.mosir.zgora.pl/ 
NIP: 973-100-74-58  

REGON: 000986923 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi:  
1) w trybie podstawowym o wartości mniejszej niż 750.000 euro pn. Ochrona fizyczna osób i mienia  

w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze; 

2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra; 
3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
a) 79.71.00.00-4 – usługi ochraniarskie (główny kod);  

b) 79.71.40.00-2 – usługi w zakresie nadzoru; 

c) 79.71.10.00-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu. 

4) rodzaj zamówienia – usługa. 

3. Dane Wykonawcy (konsorcjum), którego ofertę uznano za najkorzystniejszą: 

a) firma: Ekotrade Sp. z o.o. (NIP 5260207887) – lider; 
b) ulica: Melomanów 4; 
c) kod, miejscowość: 00-712 Warszawa; 

d) firma: Silesia Ekotrade Sp. z o.o. (NIP 6431768861) – partner; 
e) ulica: Pawła Śmiłowskiego 2; 
f) kod, miejscowość: 41-100 Siemianowice Śląskie; 

g) cena wybranej oferty z VAT: 302.529,48 zł; 
h) ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 60,00 pkt; 

i) ilość punktów przyznanych w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej  „T”: 40,00 pkt; 

j) łączna ilość punktów: 100,00 pkt;  

4. Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie pzp, a zawartym w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ) i uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów przyznanych  

w kryterium „C” + „T” – 100,00 pkt, w tym w kryterium: cena „C”- 60,00 pkt, czas reakcji grupy 

interwencyjnej  „T” – 40,00 pkt. 
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5. Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty: 

1) oferta nr 1 złożona przez: 

a) firma: Orest Kulik PERFECT Security (NIP 9291696062); 
b) ulica: Józefa Ignacego Kraszewskiego 1; 

c) kod, miejscowość: 65-448 Zielona Góra; 

d) cena oferty z VAT: 331.996,68 zł; 
e) ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 54,67 pkt; 

f) ilość punktów przyznanych w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej  „T”: 40,00 pkt; 

g) łączna ilość punktów: 94,67 pkt; 

2) oferta nr 2 złożona przez: 

a) firma: Przedsiębiorstwo Usługowe Jarexs Sp. z o.o. (NIP 6910204607);  
b) ulica: Okólna 1a; 

c) kod, miejscowość: 59-220 Legnica; 

d) cena oferty z VAT: 357.220,44 zł; 
e) ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 50,81 pkt; 

f) ilość punktów przyznanych w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej  „T”: 40,00 pkt; 

g) łączna ilość punktów: 90,81 pkt; 

3) oferta nr 3 złożona przez konsorcjum firm: 

a) firma: Ekotrade Sp. z o.o. (NIP 5260207887) – lider; 
b) ulica: Melomanów 4; 
c) kod, miejscowość: 00-712 Warszawa; 

d) firma: Silesia Ekotrade Sp. z o.o. (NIP 6431768861) – partner; 
e) ulica: Pawła Śmiłowskiego 2; 
f) kod, miejscowość: 41-100 Siemianowice Śląskie; 

g) cena oferty z VAT: 302.529,48 zł; 
h) ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 60,00 pkt; 

i) ilość punktów przyznanych w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej  „T”: 40,00 pkt; 

j) łączna ilość punktów: 100,00 pkt. 

 


