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Zawiadomienie  

o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 
Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.: „Ochrona fizyczna obiektu (inwestycji) – Otwartego Kąpieliska w Bogatyni  

(pakiet 1); Monitoring systemu alarmowego budynków i pomieszczeń stanowiących własność 

Gminy Bogatynia (pakiet 2)” prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia  

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) o wartości mniejszej niż 

kwoty określone w art. 138g ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zostały wybrane oferty  

z nr 1 złożone przez:  

 

Część I 

Przedsiębiorstwo Usługowe „JAREXS” sp. z o. o., ul. Okólna 1A, 59-220 Legnica  

Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe - 163.238,28zł brutto,  

Kryterium doświadczenie zawodowe - 8 lat, 

Termin realizacji zamówienia – 365 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy; 

Uzasadnienie wyboru : 

Oferta z najniższą ceną ofertową brutto, uzyskała największą ilość punktów wg kryteriów oceny: 

- cena ofertowa brutto – 90pkt; 

- doświadczenie zawodowe – 8pkt. 

 

Część II 

Przedsiębiorstwo Usługowe „JAREXS” sp. z o. o., ul. Okólna 1A, 59-220 Legnica  

Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe - 61.017,84zł brutto,  

Kryterium doświadczenie zawodowe - 8 lat, 

Termin realizacji zamówienia – 365 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy; 

Uzasadnienie wyboru : 

Oferta z najniższą ceną ofertową brutto, uzyskała największą ilość punktów wg kryteriów oceny: 

- cena ofertowa brutto – 90pkt; 

- doświadczenie zawodowe – 8pkt. 

Wykonawcy wykluczeni: - 

Oferty odrzucone: - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  

i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny i łączną punktację. 

 

Część I 

 

Część II 

 

 

       Zatwierdzam 

                                                                                                                                       BURMISTRZ 

                                                                                                                             Miasta i Gminy Bogatynia 

  

                Wojciech Błasiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują:    
1. strona www.bogatynia.pl 

2. a/a 
 

 
Sprawę prowadzi:    Wydział Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska  

Komisja Przetargowa    ul. 1 Maja 29; 59-920 Bogatynia 
Tel. 0 75 77 25 372                                                                

e - mail: zamowienia.publiczne@bogatynia.pl          
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