
 

Białystok, 08.08.2017      

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi 
zmianami)). informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

„Ochronę mienia oraz zabezpieczenia obiektu wraz z terenem należącym do 

Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku przy ul. Armii Krajowej 32” 

wybrano jako najkorzystniejszą (jedyną) ofertę złożoną przez: 

Agencja Ochrony Osób i Mienia  D.S. FOKUS  ul. Obrazkowa 20 A , 03-188 
Warszawa  z ceną brutto 251 067,60 zł 

Wybrany Wykonawca spełnia określone w Specyfikacji warunki udziału                                            

w postępowaniu. Uzyskał liczbę punktów 

Kryterium cena- 60 punktów 

Kryterium doświadczenie- 35 punktów 

Łączna liczba -95 punktów  

W przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta firmy 
Agencja Ochrony Osób i Mienia  D.S. FOKUS  Oferta wyżej wymienionego 
Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, 
na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w rozdziale XIII Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów 95 
obliczonych zgodnie ze wzorem opisanym w rozdziale XIII SIWZ 

Oferta złożona przez Agencja Ochrony Osób i Mienia  D.S. FOKUS   
zawiera cenę przewyższającą kwotę , którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jednym z kryterium 
decydującym o wyborze oferty była cena. Zamawiający stosownie do art. 86 ustawy 
Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia tj. 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

Zgodnie z treścią art. 93 ust.1 pkt.4 Pzp Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta 
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty.  

Po analizie możliwości finansowych jednostki, Zamawiający stwierdził, że jest 
możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny 
najkorzystniejszej oferty. 
  Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w 
terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 
 
Dziękuję wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert. 

                                                                                                      Zatwierdzam 

Dyrektor Szkoły  



 

                                                                                                        


