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ogłosŻen]e powiązane:
oglosz€nie nr a3531_2o16 z dnia 20t6-o6-14 r. o9łoszen e o ŻamóWieniLr _ WarszaWa
PrŻedrniotem zamówienia jesl: część AI Wykonywan e WeWnętrznych i zewnętrzrrych UsłJ9 porządkowych W siedŻ bi€
UrŻędu statystycŻnego ul WarsŻawie, c2ęść B: Wykonywan e We\łnętrŻnych usług porŻądkowych W oddŻ a e UrŻęd! W

Termin składan a ofeń: 2016-06_22

Warszawa: Wykonywanie usług porządkowych oraz ochrony fizycznej osób i

mienia w siedzibie Urzędu statystycznego w Warszawie oraz usług
porŹądkowych w oddziale w Płocku

Numer ogłoszenia: '164779 - 2016; data zamieszczenia: 27.o7.2016
oGŁoSZENlE o UDZlELENlU ZAMoWlENlA - Usługi

zamieszczanie ogłoszenia: oboWiązkowe'

ogłoszenie dotycŻy: zamówienia pUblicznego'

czy zamówienie było prŻedmiotem ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznychi tak, numer ogłoszenia w

BZP: 83531 - 2016r.

czy w Biuletynie zamówień Publicznych zostało zamiesŹcŹone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: n e'

SEKCJA l: ZAMAWAJĄCY

l' 1) NAZWA l ADRES: Urząd statystyczny w Warszawie, ul' 1 sierpnia 21' 02_134 Warszawa, woj. mazowieckie,

tel. 22 4U 23 26, faks 22 UA 7A 33.

l' 2) RoDzAJ ZAMAWlAJĄcEGo: Admin stracja rŻądowa terenowa.

sEKCJA ll: PRzEDMIoT zAMóWlENlA

ll' 1) NaŻwa nadana zamówieniu przez Żamawiającego: Wykonywanie uslug polz ądkowych oraŻ ochrcny t zyczne)

osób i mienia w s edŻibie UrŻędu statystycznego W WarsŻawie oraz usług polządkowych W oddziale W Płocku'

lI.2) Rodzaj zamówienia: LJsługi'

ll.3) określenie przedmiotu zamówienia: Przedrniotem ŻamóWienia jesti cŻęŚć A: Wykonywanie WewnętrŻnych ]

zewnętznych usług polządkowych W siedŻibie Urzędu statystycznego w Warszawie, część B: Wykonywanie

wewnętrznych usług polządkowych W oddziale LJrzędu w Płocku' część c: Wykonywanie UsłUg ochrony flzycznej

osób i m enia W siedzible Urz ędu statystycznego w Warszawie. sŻczegołowy opis i sposób realizacji pŻ edrniolt]

zamówienia określony Żostał we wzorz e umowy (dodatek nr 6 do slWZ) oraz w dodatku nr '1 do slWz (Program

Funk.jonalny)..

ll.4) Wspólny słownik zamówień (cPV): 90'91'12'00-8, 90'91'13.00€, 90'9'1'92'004' 79'71'00'004' 77 '31'41'a0-5'

73.1 0.00.00-6, 90.62.00.00-9.

SEKCJA lll: PROCEDURA

lll.1) TRYB UDzlELENlA zAMÓwlENlA: Pżetarg n eogńnicŻony

lll.2) tNFoRttAcJE ADMTNTSTRACYJNE
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zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego Że środków Unii Europejskiej: n e

sEKcJA lV; UDzlELENlE zAMóWENlA

częśó NR: 1

Nazwa: Wykonywanie wewnętrŻnych zewnętznych usług poządkowych W siedzibie LJlzędu statystycznego W

lV.1) DATA UDzlELEN|A zAMÓWlENlA: 30.06.2016'

lV2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

lV3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:2.

lV.4) NAZWA l ADREs WYKoNAWoY KTóREMU UDzlELoNo zAMówtENtA:

PŻedsiębiorstwo Usług PorŻądkowych MAAG KrŻysŻlof Buszko' Ul. Hauke Bosaka 1, Kielce' kraj/woj. Polska'

lvs) szacunkowa wa.tość zamówienia (bez VAł: 100102,25 PLN'

lV6) lNFoRMAcJA o cENlE WYBRANEJ oFERw oRAz o oFERTAGH z NAJNlŻszĄ l NAJWYżSZĄ cENĄ
Cena wybranej oferty: 190371,20

oferta z najniższą cenąi 153476'4a I ofeńa z najwyższą ceną: 314259'36

Waluta: PLN .

część NRi 3

Nazwa: Wykonywan e UsłUg ochrony f]Życzne] osób i mien a w s edŻible UrŻędu siatystycznego W Warszawie

lV'l) DATA UDzlELENlA zAMÓWlENlA: 26'07'2016'

lv2) LtczBA oTRZYMANYCH OFERT 4.

tv3) LtczBA oDRzucoNYcH oFERt 0.

lV4) NAzwA l ADREs WYKoNAWoY KTÓREMU UDzlELoNo zAMÓWlENlA:

Grupa DsF sp. z o'o' - lider konsorcjum' Grupa DsF secuńty sp' z o.o'' KBG sp' z o'o, ul' Powstańców 4A lok'

67' ząbki, kra]/wo]' Polska.

lvs) szacunkowa wańość zamówienia (bez VAI): 92736,59 PLN'

lV6) lNFoRMAcJA o cENlE WYBRANEJ oFERw oRAz o oFERTACH z NAJNlższĄ lNAJWYżSZĄ cENĄ

Cena wybranej ofertyt 76980,78

ofeńa z najniżsŻą ceną: 76980'78 / oferta z najwyższą ceną: 137055'46

Waluta: PLN
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