
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne tj. usługi całodobowej 

stacjonarnej (w obsadzie jednoosobowej) i mobilnej (za pomocą wsparcia tzw. mobilnej grupy 

interwencyjnej) ochrony fizycznej osób oraz zabezpieczenie przez Wykonawcę terenu użytkowanego przez 

SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku położony przy ul. Prusa 1/3 w Otwocku, w tym budynków 

oraz innego mienia znajdującego się na tym terenie, Nr sprawy: ZP 1-2017 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku 
z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na usługi społeczne tj. usługi całodobowej stacjonarnej (w obsadzie jednoosobowej) 
i mobilnej (za pomocą wsparcia tzw. mobilnej grupy interwencyjnej) ochrony fizycznej osób oraz 
zabezpieczenie przez Wykonawcę terenu użytkowanego przez SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w 
Otwocku położony przy ul. Prusa 1/3 w Otwocku, w tym budynków oraz innego mienia znajdującego się 
na tym terenie, Nr sprawy: ZP 1-2017 
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.  

Najkorzystniejszą ofertę złożyli Wykonawcy:  

1. MAXUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (93-408) ul. 3-go Maja 64/66, 

REGON 101446019, NIP 7292701893, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000428092, kapitał zakładowy 5.000 zł - Lider 

Konsorcjum, 

2. MM SERVICE SECURITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (93-408) ul. 3-go 

Maja 64/66, REGON 100126896, NIP 7282599269, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia 

w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000428092, kapitał zakładowy                  

50.000 zł – Członek Konsorcjum, 

działający, jako konsorcjum firm, powołane w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Usługę całodobowej stacjonarnej (w obsadzie jednoosobowej) i mobilnej (za pomocą 

wsparcia tzw. mobilnej grupy interwencyjnej) ochrony fizycznej osób oraz zabezpieczenie przez 

Wykonawcę terenu użytkowanego przez SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku położony przy ul. 

Prusa 1/3 w Otwocku, w tym budynków oraz innego mienia znajdującego się na tym terenie". 

Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu, zawiera wymagane dokumenty, jej treść 

odpowiada treści Ogłoszenia. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zaproponowana 

przez Wykonawcę cena ofertowa nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

Streszczenie oceny złożonych ofert (przyznana punktacja):  

Oferta nr 1: Konsorcjum firm 

MAXUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (93-408) ul. 3-go Maja 64/66, REGON 

101446019, NIP 7292701893, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000428092, kapitał zakładowy 5.000 zł - Lider Konsorcjum, 



MM SERVICE SECURITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (93-408) ul. 3-go 

Maja 64/66, REGON 100126896, NIP 7282599269, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia 

w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000428092, kapitał zakładowy 50.000 

zł – Członek Konsorcjum, 

 

Liczba punktów w kryterium nr 1 „Cena”: 60 pkt  

Liczba punktów w kryterium nr 2 „”Zatrudnienie osób bezrobotnych”: 0 pkt 

Liczba punktów w kryterium nr 3 „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 

posiadających minimum 2 letnie doświadczenie w ochronie obiektów użyteczności publicznej”: 30 pkt 

Łączna punktacja: 90 pkt 
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