
                                                                                                              Znak sprawy: ZP – 1/2019

                                                                                                                         z dnia  15 marca 2019 r. 
                    

INFORMACJA O  UDZIELENIU ZAMÓWIENIU 
(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest

niższa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro)

dla zamówienia publicznego prowadzonego pn.: Świadczenie usług ochrony na rzecz
Centrum Kultury w Ostródzie.

1. Zamawiający: 
     Centrum Kultury w Ostródzie, ul. A. Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
     NIP: 741-113-25-28; REGON: 510404292.

tel./faks (89) 646-32-31; e-mail: ck.de@um.ostroda.pl
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.; dalej: ustawa Pzp).

2. Strona  internetowa  Zamawiającego,  na  której  publikowane  są  informacje  dotyczące
niniejszego postępowania: www.ck.ostroda.pl 

Sekcja I.   Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości zamówienia

Kod CPV: 79.71.00.00-4  Usługi ochroniarskie
1. Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  ochrony  na  rzecz  Centrum  Kultury

w Ostródzie, w zakresie:
         1) Część  1 -  Świadczenie  usługi  bezpośredniej  ochrony fizycznej  osób i  mienia

w obiektach Centrum Kultury w Ostródzie, j.n.:
1.1) - amfiteatr i przynależny teren, 
1.2) - zamek i przynależny teren, 
zgodnie z  ustawą z dnia 22 sierpnia1997 r.  o ochronie osób i mienia  (Dz.U. z 2018 r.  poz.
2142 z późn. zm.), opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do ogłoszenia) oraz  projektem
umowy –  zał. nr 3a  do ogłoszenia;

         2) Część 2 – Ochrona imprez artystyczno – rozrywkowych odbywających się w amfiteatrze
(około 21 imprez w ciągu 3 lat), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 4
do ogłoszenia) oraz projektem umowy –  zał. nr 3b do ogłoszenia.    

  
       U W A G A:
1)Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część, tj. 1 lub 2, lub na obydwie części ob-

jęte  przedmiotem  zamówienia.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  udzielenia  zamówienia
na obydwie części jednemu wykonawcy, jeśli jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
w obydwu częściach objętych zamówieniem.

2)Wykonawca składający ofertę na część 1 musi uwzględnić pełen zakres zamówienia określony
jako część 1.1) i 1.2).

2. Termin wykonania zamówienia:
1) Część 1  - od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2022 r.;
2) Część 2  - od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2022 r., zgodnie z faktycznym          

zapotrzebowaniem Zamawiającego

Sekcja II.  Udzielenie zamówienia

Część 1 -  Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Cen-
trum Kultury w Ostródzie, j.n.:

1.1) - amfiteatr i przynależny teren, 
1.2) - zamek i przynależny teren, 
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1. Data udzielenia zamówienia:   14 marca 2019 r.

2. Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) -  516.073,00 zł netto

3. Informacje o ofertach:
- liczba otrzymanych ofert  -  2;
- liczba odrzuconych ofert  -  0.

4. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Agencja Ochrony Mienia „Feniks” 14 – 100 Ostróda, ul.  Garnizonowa 7A.

5. Informacja o cenie wybranej oferty / wartości zawartej umowy, o ofertach z najniższą i najwyższą  
ceną:
- cena wybranej oferty / wartość umowy  -   456.109,14 zł brutto;
- oferta z najniższą ceną  - 456.109,14 zł brutto;
- oferta z najwyższą ceną -  545.254,02 zł brutto.

Część 2 – Ochrona imprez artystyczno – rozrywkowych odbywających się w amfiteatrze   
(około 21 imprez w ciągu 3 lat)

                                                                                          
1.  Data udzielenia zamówienia:   14 marca 2019 r.

2. Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) -  78.246,00  zł netto

3. Informacje o ofertach:

- liczba otrzymanych ofert  -  1;
- liczba odrzuconych ofert  -  0.

4. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
      Agencja Ochrony Osób i Mienia „Fokus” Sp. z o.o.  03 – 188 Warszawa, ul. Obrazkowa 20A.

5. Informacja o cenie wybranej oferty / wartości zawartej umowy, o ofertach z najniższą i najwyższą  
ceną:
- cena wybranej oferty / wartość umowy  -   89.914,86 zł brutto;
- oferta z najniższą ceną  -  89.914,86   zł brutto;
- oferta z najwyższą ceną – 89.914,86 zł brutto.
                                                                                                   

                                                                                                               Dyrektor
                                                                                                  Centrum Kultury w Ostródzie

                                                                                                        Julian Pawłowski
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