
Sąd Rejonowy w Chełmie
Al. I Armii Wojska Polskiego 16

22-100 Chełm

Chełm, dnia3Ostyc znia 20I3r.
ZP-PN-1/13

Wg rozdzielnika

DoĘczyz postępowania o udzielenie zamówienia publiczfLego, którego przedmiotem jest

,,ŚwIADcZENIE UsŁUG ocHRoI\rY osoB I MIENIA w BIIDYNKU sADU
REJoNowEGo w CHEŁMIE WYDZIAŁY ZAMIEJscowE wE wŁoDAwIE'
UL.sEJMowA 7, 22-200 wŁoDAwA oRAZ MoNIToRowANIE SYGNAŁU
ALARMowEGo SYSTEMU ANTYNAPADoWEGo w BIIDYNKACH sĄDU
RBJoNowEGo w CHEŁMIE WYDZIAŁY ZAMIEJSCoWE wE wŁoDAwIE
UL.sEJMowA 7 ORAZ RYNEK 10a',22-200 wŁoDAwA'.

Działając na podstawie przepisu art. 2 phł 12 ustawy z dnia Ż9 sĘcznia 2004 r ' Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. zŻ01'0 r', Nr l 13, poz.759 tekst jednolity) w Tw. z art' ŻI ustawy z dnia27 |ipca
200I r' prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz' U z 200I r., Nr 98, poz. 1070 z późn. zm') w
imieniu i na rzecz Zamawiającego Sądu Rej onowego w Chełmie'

zawiadamiam:
1) na podstawie przepisu art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowień publicznych:

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług
ochrony osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie WydziĘ Zamiejscowe we
Włodawie,ul' Sejmowa 7, 22-Ż00 Włodawa oraz monitorowanie sygnału alarmowego systemu
antynapadowego w budynkach Sądu Rejonowego w Chełmie WydziaĘ Zamiejscowe we
Włodawie ul.Sejmowa 7 oraz Rynek I}a, ŻŻ-200 Włodawa wybrano ofertę EKOTRADE Sp.
z o.o,' ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa Przedstawicielstwo w Lublinie, ul.
Tomasza Zana 38,20-601 Lublin.
oferta spełnia wymagania zamawiającego. Kryterium wyboru ofert była cena' ofeńa jest
najb ar dziej korzystn a.

Lp. Nazwa Wykonawcy oraz adres jego siedziby
Punktacja w

kryterium cena
OCHRONA 24 Piotr Mielniczek
ul.Wertera 46. 20-i 13 Lublin

ofeńa odrzucona

2.
KONSALNET HOLDING S.A.
ul. Przasnyska 6a. 01-756 Warszawa

79r'17

J.
EKOTRADE Sp. z o.o., ul. Melomanów 4,00-712 Warszawa'
Przedstawicielstwo w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38,20-601 Lublin

100

Ż) na podstawie przepisu art. 92 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia Ż004 r' Prawo zamówięil
publicznych (Dz. U. z 2010 r', Nr 1 13 , poz. 759 tekst jednolity z poźn.zm.):

_ odrzucam z postępowania ofertę: OCHRONA 24Piotr Mielniczek ul.Wertera 46'20-713 Lublin, na
podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:
W dniu 28 sĘcznia 20I3r. komisja przetargowa dokonała ana|izy oferty: OCHRONA 24 Piotr

Mielniczek ul.Wertera 46, 20-713 Lublin.
Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówięnia z dnia 16 sĘcznia 20l3r.wymagał

m.in.



- wypełnienia formularza stanowiącego -załącznik nr l do siwz
_ złożeniawykazu wykonywanych/wykonanych usług - zaŁącznik nr 3 do siwz.
W dniu Ż8 sĘcznia2}I3r. Zamawiający wez,łvał wykonawcę do zŁożeniaw/w dokumentów.

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów w wymaganych terminie tj. do dnia Ż9 sĘcznia2013r.
godz. l 0,00.

Treśó ofeĘ nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie jest
zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

3) na podstawi e art'92 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia Ż9 sĘcznia 2004r ' Prawo zamowien publicznych
- z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy

4) na podstawie przepisu aft.92 ust' l pkt 4 ustawy z dnia29 stycznia2D}4 r' Prawo zamówięń
publicznych:
- umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od
przesłania niniej szego zawiadomienia.

DYREKTOR
Sądu Rejonowegq
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