Załącznik nr 2 do Instrukcji
Węgliniec, dnia 10.06.2013 r.
……1/06/13…………………………….
(nr postępowania)
PROTOKÓŁ
z wyboru wykonawcy na zadanie pn.
ochrona fizyczna mienia i osób oraz zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa
podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej organizowanej w Węglińcu/
prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych
1. Pełna nazwa Zamawiającego
( siedziba, komórka prowadząca sprawę)
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury , ul. Pl. Wolności 1 59-940 Węgliniec
Pracownik merytoryczny - Anna Sarnakowska-Polak
2.

Opis przedmiotu zamówienia: (zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonego w
zaproszeniu)
Ochrona fizyczna mienia i osób oraz zapewnienie porządku publicznego i
bezpieczeństwa podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej organizowanej w
Węglińcu.
Zadanie Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa „Święto Grzybów”
Miejsce realizacji : Węgliniec (przy Parku Miejskim), Plac Wolności 1
Termin realizacji: 14.09.2013r. – 15.09.2013r.
Wymagany czas ochrony przez służby porządkowe i informacyjne:
w dniu 14.09.2013 r. – w godz. 19:00 – 23:00 (4 godz.) – 20 członków służby porządkowej
i informacyjnej - podczas występu Zbigniewa Wodeckiego,
w dniu 15.09.2013 – w godz. 17:30 – 22:30 (5 godz.) – 20 członków służby porządkowej i
informacyjnej - podczas występu Kabaretu „Noł Nejm” i Mrozu z zespołem.
w dniu 14.09.2013r od godz. 22:30 do godz. 4:00 w dniu 15.09.2013r. -(6,5 godz.) – 8
członków służby porządkowej – podczas dyskoteki plenerowej.
oraz od godz. 4.oo do godz. 7.oo w dniu 15.09.2013 (3 godz.)- zapewnienie ochrony
mienia i osób oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie imprezy (teren Parku
Miejskiego i Placu Wolności).

3.

Wskazanie wybranej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyróżniono ofertę nr 4
Nazwa firmy:
SILEZJAN SYSTEM
SECURITY- Biuro Ochrony
Mienia Sp. z o.o.

Wrocław, ul. Buforowa 2

4953,20

Wartość oferty nr 1 4953,20 brutto
4.Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzącego postępowania informacji:
Oferent złożył najkorzystniejsza ofertę.
4. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty;
Lp.

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena brutto

1. IMPEL SECURITY Polska.

Wrocław, ul. Ślężna 118

5854,80

2. VICTORY- Agencja Ochrony
Osób i Mienia Sp. z o.o.
3. WOLF- Security

Poznań, ul. Czechowskiego 40/28

6838,80

Sosnowiec, ul. 3 Maja 31/4a

5335,74

4. SILEZJAN SYSTEM
SECURITY- Biuro Ochrony
Mienia Sp. z o.o.

Wrocław, ul. Buforowa 2

4953,20

6. Opis kryteriów:
Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1

cena

100%

7. Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzącego postępowania informacji:
Oferta jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest „cena
8. W wyborze oferty uczestniczyli:
( dane pracowników komórki, którzy brali udział w wyborze wskazanej w punkcie 7 oferty)

Katarzyna Dygas- Mieszała
9. Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przyjętej oferty zatwierdził
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w dniu…10.06.2013 r.…
Izabela Uśpieńska-Domagała
(podpis kierownika
zamawiającego)

