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Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ogłoszonego w trybie przetargu  nieograniczonego na ochronę fizyczną 

obiektu  Sądu Rejonowego w Zgierzu wraz  z obsługą szatni na kolejnych 

12 miesięcy 2014 r.  

 

Stosownie do treści art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie usługi – ochrona fizyczna obiektu Sądu Rejonowego                    

w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6  osób i mienia , wraz z obsługą  szatni  - w okresie 12 

miesięcy 201  roku - w trybie przetargu nieograniczonego ,  komisja przetargowa wybrała 

spośród ofert nie odrzuconych ofertę Koncesjonowanego Biura Ochrony ,,Magnum” z Łodzi 

ul. Dąbrowskiego 225/243, które zaproponowało wykonanie zamówienia za  kwotę 

190.379,40  zł brutto ( słownie :sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć 

złotych czterdzieści groszy). Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena.  

Na  wykonanie w/w zamówienia publicznego Zamawiający zaplanował kwotę 

419.652,00 zł  (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złotych). 

 Ponadto informuję, iż  w postępowaniu wzięły udział następujące firmy: 

1. „MM SERVICES SECURITY” Sp. Z o.o. 93-408 Łódź ul. 3-go Maja 64/66 

łączna wartość zamówienia cena netto: 174.968,00 zł; cena brutto : 215.210.64 zł – 

88 pkt. 

2. KOMANDOS-ŁÓDŹ Sp. Z o.o. 90-303 Łódź ul. Brzeźna 3 

łączna wartość zamówienia cena netto : 181.599,92 zł; cena brutto : 223.367,90 zł – 

85 pkt. 

3. ERA Sp. Z o.o. 41-500 Chorzów ul. Katowicka 16B 

łączna wartość zamówienia cena netto : 207.324,48 zł; cena brutto : 255.009,11 zł – 

75 pkt. 

 

4. Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „ULISSES” 42-200 Częstochowa                   

Al. Wojska Polskiego 113 

łączna wartość zamówienia cena netto : 185.817,00 zł; cena brutto : 228.554,91 zł – 

83 pkt.  



 

5. CITY SECURITY S.A. 00-236 Warszawa ul. Świętojerska 5/7 

łączna wartość zamówienia cena netto : 216.019,77 zł; cena brutto : 265.704,32 zł              

(oferta odrzucona) 

 

6. „EKOTRADE” Sp z o.o. 00-712 Warszawa ul. Melomanów 4 

łączna wartość zamówienia cena netto : 181.408,92 zł; cena brutto : 223.132,97 zł – 

85 pkt. 

 

7. BIURO USŁUG DETEKTYWISTYCZNO-OCHRONNYCH „LEX” Sp z o.o.                   

62-800 Kalisz ul. Poznańska 95 

łączna wartość zamówienia cena netto : 155.761,50zł; cena brutto : 191.586,65 zł – 

99 pkt. , 

8.  Koncesjonowane Biuro Ochrony ,,Magnum” 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 225/243 

 łączna wartość zamówienia  cena netto 154.780,00 zł; cena brutto 190.379,40 zł – 

100 pkt.  

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa kierowała się wyłącznie 

wskazaną najniższą ceną brutto .  

 Oferty odrzucone - City Security S.A. Warszawa, ul. Świętojerska 5/7 

Nie było Wykonawców , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego .  

Umowa z powyższą Firma zostanie podpisana   do dnia  9 grudnia 2013 r.  

Dyrektor Sądu Rejonowego w Zgierzu 

Janusz Rajtar 

  

 

 

Do wiadomości: 

1. ,,MM Service Security” Sp. z o.o. Łódź ul. 3-go Maja 64/66, 

2. Komandos-Łódź Sp. Z o.o. Łódź ul. Brzeźna 3, 

3. KBO ,,Magnum” Łódź ul. Dąbrowskiego 225/243, 

4. ERA Sp. z o.o. Chorzów ul. Katowicka 16B, 

5. Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych ,,Ulisses” Częstochowa Al. Wojska 

Polskiego 113, 

6. ,,Ekotrade” Sp. z o.o. Warszawa ul. Melomanów 4 , 

7. Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych ,,Lex” Sp. z o.o. Kalisz ul. Poznańska 95  


