
Wałbrzych, dnia 21.10.2014r
  
 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA p.n. 

 
„Usługi ochroniarskie dla obiektów WPWiK Sp. z o.o.” 
 

Informujemy, że w postępowaniu przetargowym p.n. „Usługi 
ochroniarskie dla obiektów WPWiK Sp. z o.o.”, które odbyło się 
w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem Instrukcji 
udzielania zamówień przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. stanowiącej załącznik do Uchwały Zarządu WPWiK 
Sp. z o.o. nr 49/11/2014 z dnia 11.07.2014r. została wybrana oferta 
firmy Przedsiębiorstwo Usługowe JAREXS Sp. z o.o. z Legnicy. 
Wykonawca zaproponował najkorzystniejszą ofertę, która otrzymała 
największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert, które zostało 
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 

Nr oferty Wykonawca 

KRYTERIUM I:  

Cena (bez 

podatku VAT) za 
jedną 

roboczogodzinę 

ochrony liczonej 

według łącznego 

stanu osobowego 

dla wszystkich 

trzech obiektów 

określonych w 

rozdz. III ust. 1 od 

lit. a do lit. c SIWZ  

KRYTERIUM 

II: 
Cena (bez 

podatku VAT) 

za jeden 

kilometr 

patrolu 

dokonywaneg

o przez grupę 

patrolową  

KRYTERIUM 

III : Cena (bez 
podatku VAT) 

za 

każdorazowe 

podjęcie 

interwencji 

przez grupę 

interwencyjną 

wykonawcy 

KRYTERIUM 

IV : 
Czasy 

reakcji / 

dojazdu (w 

minutach) 

grupy 

interwencyj

nej dla 

wszystkich 

obiektów  

RAZEM 

(suma 

punktów we 

wszystkich 

kryteriach 

oceny ofert): 

1 

KONSORCJUM: 
Impel Provider 
Security 
Partner  
Sp. z o.o. Sp. k.  
(LIDER 
KONSORCJUM) 
ul. Ślężna 118 
53-111 
Wrocław 
Impel Security 
Polska Sp. z o.o. 
Impel 
Monitoring  
Sp. z o.o. Sp. k.  
PHU Vicotel  
Sp. z o.o. 

8,63 pkt. 10,26 pkt. 0,02 pkt. 2,29 pkt. 21,20 pkt. 

 
 

 
 

 



Nr oferty Wykonawca 

KRYTERIUM I:  

Cena (bez 
podatku VAT) za 

jedną 

roboczogodzinę 

ochrony liczonej 

według łącznego 

stanu osobowego 

dla wszystkich 

trzech obiektów 

określonych w 

rozdz. III ust. 1 od 

lit. a do lit. c SIWZ  

KRYTERIUM 

II: 

Cena (bez 

podatku VAT) 

za jeden 

kilometr 

patrolu 

dokonywaneg

o przez grupę 

patrolową  

KRYTERIUM 

III : Cena (bez 

podatku VAT) 

za 

każdorazowe 

podjęcie 

interwencji 

przez grupę 

interwencyjną 

wykonawcy 

KRYTERIUM 
IV : 

Czasy 

reakcji / 

dojazdu (w 

minutach) 

grupy 

interwencyj

nej dla 

wszystkich 

obiektów  

RAZEM 

(suma 

punktów we 

wszystkich 

kryteriach 

oceny ofert): 

2 

KONSORCJUM: 
KONSALNET 
Holding S.A.  
(LIDER 
KONSORCJUM) 
ul. Przasnyska 
6A 
01-756 
Warszawa 
Konsalnet 
Secure 
Solutions Sp. z 
o.o. 
Konsalnet 
Ochrona  
Sp. z o.o. 
Silezjan System 
Security Biuro 
Ochrony 
Mienia Sp. z 
o.o. 

Oferta odrzucona. Nie przyznano punktów. 

3 

Przedsiębiorst
wo Usługowe 
JAREXS Sp. z 
o.o. 
ul. Okólna 1A 
59-220 Legnica 

50,00 pkt. 33,45 pkt. 5,00 pkt. 4,83 pkt. 93,28 pkt. 

4 

EKOTRADE  
Sp. z o.o. 
ul. Melomanów 
4 
00-712 
Warszawa 

47,34 pkt. 40,00 pkt. 1,43 pkt. 4,08 pkt. 92,85 pkt. 

 
 

 

   
    


