Mińsk Mazowiecki, dnia 15 grudnia 2021 r.

D.251.04.2021

OFERENCI
Dot.: ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia na świadczenie kompleksowych usług ochrony
obiektów i transportu wartości pieniężnych na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. w roku 2022, nr referencyjny: D.251.04.2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 w Mińsku
Mazowieckim (05-300), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia na:
„Świadczenie kompleksowych usług ochrony obiektów i transportu wartości pieniężnych na
rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. w roku 2022,
nr referencyjny: D.251.04.2021”
zostały złożone 2 (dwie) oferty.
Zamawiający poddał analizie ofertę z najkorzystniejszą ceną/kosztem i wezwał
oferenta do uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień. Oferent uzupełnił dokumenty
i złożył wyjaśnienia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Mając na uwadze, że wybór najkorzystniejszej oferty jest dokonywany na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w pkt. 3 ogłoszenia dla ofert kompletnych zgodnie z pkt. 5
ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia, Zamawiający, jako najkorzystniejszą wybrał
ofertę złożoną przez firmę:
BOSS Sebastian Trzmiel
05-300 Stara Niedziałka
ul. Mazowiecka 19A
Oferta spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a także odpowiadała
wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia.
Ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający informuje, że zwiększy tą kwotę do
ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamówienie będzie realizowane za cenę 151 420,38 zł wraz z podatkiem VAT.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa o zamówienie zostanie zawarta w
terminie ustalonym przez strony, lecz nie później niż do 31 grudnia 2021 r.
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