
 

Znak sprawy: T/202/3/8/2016                                        Gorzów Wielkopolski, 24 maja 2016 roku 

 

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY  

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

     

 

WYNIK SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE 

PRZETARGU OGRANICZONEGO 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na usługę pn.  
„Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia  Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim”.  
 

 

 

Zamawiający działając w oparciu art. 51 ust.1a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych 

( tekst jednolity Dz .U. z 2015, poz.2164 z późn .zm), informuje o wynikach oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia  Teatru im. Juliusza 

Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim”, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego. 

Do dnia  19 maja 2016 roku,  do godziny 08:00, zostało złożonych trzy (3) wnioski przez następujących wykonawców: 

1) Wniosek nr 1 -  „Sekret Security” Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Bierzarina 43 ; 66-400 Gorzów 

Wielkopolski  

2) Wniosek nr 2 – Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES” z siedzibą przy ul. 

Wyszyńskiego 11-12; 66-400 Gorzów Wielkopolski 

 
3) Wniosek nr 3 - Konsorcjum Firm: IMPEL Security Polska sp. z o.o z siedzibą przy ul. Ślężna 118; 

53-111 Wrocław; IMPEL Provider Security Partner Sp. zo.o sp.k z siedzibą przy ul. Ślężna 118; 53-111 
Wrocław; IMPEL Monitoring Sp. z o.o Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Ślężna 118; 53-111 Wrocław  

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

W wyniku dokonanej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami Instrukcji Dla 

Wykonawców Wniosku Dopuszczającego do udziału pkt. XII, ppkt. 2 litera a, Zamawiający przyznał wykonawcom 

następującą ilość punktów: 

1) Wniosek nr 1 - suma punktów  - 18 
2) Wniosek nr 2 - suma punktów  - 9 

3) Wniosek nr 3       -  suma punktów  - 111 

 



Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, iż do złożenia ofert zaprosi  następujących 

wykonawców którzy spełnili warunki udziału w przetargu tj. 

 

1)  „Sekret Security” Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Bierzarina 43 ; 66-400 Gorzów Wielkopolski  

2)  Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES” z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 11-12; 66-
400 Gorzów Wielkopolski 

 
3) Konsorcjum Firm: IMPEL Security Polska sp. z o.o z siedzibą przy ul. Ślężna 118; 53-111 Wrocław; 

IMPEL Provider Security Partner Sp. zo.o sp.k z siedzibą przy ul. Ślężna 118; 53-111 Wrocław; IMPEL 
Monitoring Sp. z o.o Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Ślężna 118; 53-111 Wrocław  

 

 Uzasadnienie prawne. 

Zamawiający informuje, że art. 10 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004- Prawo zamówień publicznych przewidział zasadę 
prymatu przetargowych trybów postępowania. Zamawiający wedle wyboru może zastosować w postępowaniu 

zamówienia tryb przetargu nieograniczonego (art. 39-46) albo tryb przetargu ograniczonego (art.47-53). 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w trybie przetargu ograniczone zgodnie z art. 47-53 w/w ustawy.  
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym warunki udziału spełnili Wszyscy 

wykonawcy, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
 

Uzasadnienie faktyczne. 

W wyznaczonym terminie tj. do 19 maja 2016 roku, do godziny 08:00, wnioski o dopuszczenie do udziału złożyło 

trzech Wykonawców, wnioski spełniają warunki jakie Zamawiający wymagał w przedmiotowym postępowaniu.  

Dnia 20.05.2016 r., Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3, zwrócił  się do Wykonawców o uzupełnienie 

złożonych wniosków od dopuszczenie do udziału w zakresie przyznania dodatkowych punktów wynikających z 

zapisów w Instrukcji dla Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu. 

W wyznaczonym terminie Wykonawcy złożyli stosowne wyjaśnienia i uzupełnienia, w związku z powyższym 

Zamawiający mógł na podstawie przedłożonych dokumentów przyznać punktacje.  

 

ZATWIERDZAM 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

Jan Tomaszewicz 

/ Podpis w oryginale/ 

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu:+48 95 728 99 35 lub e-

mailem na adres: sekretariat@teatr-gorzow.pl. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający 

przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną. 

 

 

 

     



 


