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Nr sprawy: PZZ.251.6.2020                                                                     

                                                                                     

Informacja Zamawiającego z otwarcia ofert w dniu 31.12.2020 r. 

zamieszczana na podstawie ust. VI pkt 7 „Ogłoszenia o zamówieniu na usługi 

społeczne”. 

Zamawiający: 

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A. ul. Obrońców Pokoju 2, 

20-030 Lublin. 

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na usługi społeczne: PZZ.251.6.2020 

„Świadczenie usługi pełnej, całodobowej ochrony osób i mienia w obiekcie Radia                      

Lublin S.A.”. 

Na podstawie ust. VI pkt. 7 „Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną” (po zmianie) z dnia 

23.12.2020 r. Zamawiający informuję, iż: 

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to kwota:              

910 757,18 zł brutto. 

2. W przedmiotowym postępowaniu, w terminie tj. do godz. 10:00 dnia 31.12.2020 r. oferty 

złozyli niżej wymienieni Wykonawcy (kolejność zgodna z kolejnością składania ofert                           

w siedzibie Zamawiającego): 

1) Konsorcjum: „Ekotrade Sp. z o.o.” ul. Melomanów 4, 00 – 712 Warszawa, „Ekotrade 

Serwis FM Sp. z o.o.”, Al. Gen. Józefa Hallera 107, 80 – 416 Gdańsk, „Silesia Ekotrade             

Sp. z o.o.”, ul. Pawła Śmiłowskiego 2, 41 - 100 Siemianowice Śląskie. 

2) Konsorcjum: „Impel Defender Sp. z o.o.”, ul. Ślężna 118, 53 – 111 Wrocław- lider 

konsorcjum, „Impel Safety Sp. z o.o.”, ul. Ślężna 118, 51 – 111 Wrocław, „Impel Facility 

Services Sp. z o.o.”, ul. Ślężna 118, 53 – 111 Wrocław. 

3) Miejska Korporacja Komunikacyjan Sp. z o.o., ul. Głuska 6, 20 – 439 Lublin. 

4) „Basma Security Sp. z o.o.”, Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01 - 424 Warszawa – Lider 

Konsorcjum, „Cerber Ochrona Sp. z o.o.” , ul. Nowomiejska 49, 07 - 100 Liw. 

3. Ceny, czasy reakcji Grup Interwencyjnych, liczby patroli prewencyjnych Grup 

Interwencyjnych w czasie zmiany nocnej oraz wysokości kar umownych za nienależyte 

wykonnaie usługi ochrony zawarte w złożonych ofertach. 

Zamawiający ponumerował oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zgodnie                                 

z kolejnością ich składania (podaną w pkt. 2) do siedziby Zamawiającego. 

1) Oferta Nr 1: 

− cena oferty brutto: 818 825,76 zł; 

− czas reakcji Grupy Interwencyjnej dla opcji dziennej: 10 minut; 

− czas reakcji Grupy Interwencyjnej dla opcji nocnej: 7 minut; 

− liczba patroli prewencyjnych Grupy Interwencyjnej w czasie zmiany nocnej: 4; 

− wysokość (w %) kary umownej za nienależyte wykonanie usługi ochrony: 10%. 
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2) Oferta Nr 2: 

− cena oferty brutto: 732 150,24 zł; 

− czas reakcji Grupy Interwencyjnej dla opcji dziennej: 10 minut; 

− czas reakcji Grupy Interwencyjnej dla opcji nocnej: 7 minut; 

− liczba patroli prewencyjnych Grupy Interwencyjnej w czasie zmiany nocnej: 4; 

− wysokość (w %) kary umownej za nienależyte wykonanie usługi ochrony: 10%. 

3) Oferta Nr 3: 

− cena oferty brutto: 845 026,20 zł; 

− czas reakcji Grupy Interwencyjnej dla opcji dziennej: 10 minut; 

− czas reakcji Grupy Interwencyjnej dla opcji nocnej: 7 minut; 

− liczba patroli prewencyjnych Grupy Interwencyjnej w czasie zmiany nocnej: 4; 

− wysokość (w %) kary umownej za nienależyte wykonanie usługi ochrony: 10%. 

4) Oferta Nr 4: 

− cena oferty brutto: 856 008,00 zł; 

− czas reakcji Grupy Interwencyjnej dla opcji dziennej: 10 minut; 

− czas reakcji Grupy Interwencyjnej dla opcji nocnej: 7 minut; 

− liczba patroli prewencyjnych Grupy Interwencyjnej w czasie zmiany nocnej: 4; 

− wysokość (w %) kary umownej za nienależyte wykonanie usługi ochrony: 10%. 

Lublin, dnia 31.12.2020 r.                                                                   Prezes Zarządu 

                                                                                                         (-) Mariusz Deckert                                                          


