SĄD APELACYJNY
W POZNANIU
ul. Trójpole 21, 61- 693 Poznań

Poznań, dnia 23 marca 2018 r.

ZP-373-01/18

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz konwojowanie
na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Działając na podstawie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 tekst jedn.) Zamawiający informuje, że
bezpośrednio przed otwarciem ofert odczytana została kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: brutto: 600 000,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
Warunki płatności – zgodnie z SIWZ.
Tabela wraz z:
- nazwą (firmy), adresem wykonawców
- zaoferowaną ceną (brutto), oraz innymi kryteriami poniżej:
Lp.
Wykonawca

1

2

3

Nazwa
kryterium
Cena oferty
brutto(C)
Posiadane
przez
pracownika
wykształcenie
(W)
Posiadane
przez
pracownika
kwalifikacje
zawodowe (Z)

Konsalnet Ochrona Sp. z o. o. –
Lider Konsorcjum
Konsalnet Security Sp. z o. o.
Konsalnet Konwój Sp. z o. o.
Konsalnet Cash Management
Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 55;
01-267 Warszawa

Makropol Sp. z o.o.
ul. Zacisze 8;
60-831 Poznań

Przedsiębiorstwo
Usługowo-HandlowoProdukcyjne „CERTUS”
Sp. z o. o.
ul. Kartulska 193
80-122 Gdańsk

OFERTA nr 1

OFERTA nr 2

OFERTA nr 3

609 120,85 zł

563 032,30 zł

543 088,67 zł

5 pracowników z
wykształceniem
zawodowym

5 pracowników z
wykształceniem
średnim

5 pracowników z
wykształceniem
średnim

5 pracowników z
wskazaniem kursów

5 pracowników z
wskazaniem kursów

5 pracowników z
wskazaniem kursów

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej powyższych informacji zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co
inni Wykonawcy, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.
Oświadczenie należy złożyć pisemnie w formie oryginału wg wzoru załączonego do
niniejszej informacji na adres Zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Poznaniu, ul. Trójpole 21,
61-693 Poznań, pok. nr 405 (IV piętro).
Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: www. poznan.sa.gov.pl w dniu 23 marca 2018 r.
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