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Toszek, 22.02.2019 r. 
          
dotyczy: postępowania nr 1/PN/DEG/AM/2019 na Świadczenie usług ochrony oddziału VI psychiatrycznego 

sądowego, oddziału VII psychiatrycznego sądowego oraz izby przyjęć SP ZOZ Szpitala 
Psychiatrycznego w Toszku 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 
2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 1 Pzp dokonał wyboru oferty 
najkorzystniejszej. 
 

Oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę Konsorcjum firm: DGP Security Partner Sp. z o. o. z 
siedzibą w Katowicach, DGP PROVIDER Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie,  7MG Sp. z o. o. z siedzibą w 
Legnicy, Oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowe „TOMBOR” Celina Toman, 
Jerzy Toman Sp. J. z siedzibą w Katowicach oraz Oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę Konsorcjum firm: 
DGP Security Partner Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, DGP PROVIDER Sp. z o. o. z siedzibą w 
Sopocie,  7MG Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) Pzp, 
tj.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: pkt 7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na 
przedłużenie terminu związania ofertą” (uzasadnienie prawne odrzucenia). 
 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: 
Dnia 13.02.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowe „TOMBOR” 
Celina Toman, Jerzy Toman Sp. J. z siedzibą w Katowicach, w którym ww. Wykonawca nie wyraził zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą, wobec powyższego podlega odrzuceniu. 
Do dnia 20.02.2019 r. czy do dnia upływu terminu związania ofertą Wykonawcy Konsorcjum firm: DGP 
Security Partner Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, DGP PROVIDER Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie,  
7MG Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy oraz Konsorcjum firm: EZT Serwis Sp. z o. o. z siedzibą w 
Sosnowcu, Agencja Ochrony Osób i Mienia„ GARDA” Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu nie 
odpowiedzieli na prośbę Zamawiającego, wobec tego milczenie Wykonawcy oznacza brak zgody na przedłużenie 
przez niego okresu związania ofertą i podlega odrzuceniu. 
  
W związku z powyższym ww. Wykonawcy nie zostali uwzględnieni w poniższym wykazie. 
 
Na tej podstawie i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp dokonano wyboru j.w. 
 
Wybrano ofertę Wykonawcy Centrum Ochrony „TYGRYS – SILESIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim - (oferta nr 1) 
 

Nr 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg 
kryterium oceny ofert 

cena brutto za realizację zamówienia – 
100% 

1 
Centrum Ochrony „TYGRYS – SILESIA” Sp. z o.o. 

ul. Pszowska 301 a, 44-373 Wodzisław Śląski 
 

100,00 pkt  

2 
Agencja Ochrony PROTEKTOM 

ul. Niedurnego 65/9A, 41-709 Ruda Śląska 
 

99,90 pkt 
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Konsorcjum firm: 
EKOTRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
Przedstawicielstwo w Siemianowicach Śląskich 

ul. Pawła Śmiłowskiego 2, 41-100 Siemianowice Śląskie 
(Lider konsorcjum) 

SILESIA EKOTRADE Sp. z o.o. 
ul. Pawła Śmiłowskiego 2, 41-100 Siemianowice Śląskie 

(partner konsorcjum) 
EKOTRADE SECURITY Sp. z o. o. 

ul. Nabielaka 6 lok. 5, 00-743 Warszawa 
(partner konsorcjum) 

 

85,12 pkt 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za kryteria oceny 
oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania stawiane ustawą Prawo zamówień 
publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 

 
 
 
 
 
 
Z poważaniem: 
Z-ca Dyrektora 

 ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
                      inż. Erwin Janysek 
 
 
 
 
 
 


