
 
 

 
 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

W imieniu Zamawiającego – Skarbu Państwa – Starosty Tarnogórskiego wykonującego zadania  
z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję,  
że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 
ustawy pn.:  

 
„Świadczenie usługi ochrony mienia oraz zapewnienie wizyjnego systemu kontroli na terenie 

nieruchomości po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w okresie  
od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.” 

 
wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

Spółdzielnia Socjalna MULTISERVICE 
ul. Pułaskiego 12 
42-300 Myszków. 

Wykonawca zaoferował: 
1. cenę: 436.379,40 zł brutto, 
2. liczbę kamer wizyjnego systemu kontroli: 6 sztuk, 
3. doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu: 20 lat. 

 
Uzasadnienie wyboru: 

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w dokumentach zamówienia. W oparciu o kryteria wyboru oferty zawarte w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, oferta ww. Wykonawcy została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza). 
Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt, w tym w kryterium „cena”: 60,00 pkt, w kryterium „liczba kamer wizyjnego 
systemu kontroli”: 20,00 pkt, natomiast w kryterium „doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu”: 
20,00 pkt. Wykonawca wykazał brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 
Równocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pięć ofert. Poniżej 

przedstawiam wykaz zawierający nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

1) Spółdzielnia Socjalna MULTISERVICE ul. Pułaskiego 12, 42-300 Myszków, NIP: 5771982127 – 
oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt, w tym w kryterium „cena”: 60,00 pkt, w kryterium „liczba kamer 
wizyjnego systemu kontroli”: 20,00 pkt, natomiast w kryterium „doświadczenie zawodowe Kierownika 
Zespołu”: 20,00 pkt, 

2) Agencja Ochrony Osób i Mienia „PULS” Leszek i Katarzyna Pyka Sp. J. ul. Ks. Knosały 115,  
41-922 Radzionków, REGON: 240-782-465 – oferta otrzymała łącznie 99,93 pkt, w tym  
w kryterium „cena”: 59,93 pkt, w kryterium „liczba kamer wizyjnego systemu kontroli”: 20,00 pkt, 
natomiast w kryterium „doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu”: 20,00 pkt, 

3) Konsorcjum Firm: Lider – EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa,  
NIP: 5260207887; Partner – AGOPOL-EKOTRADE Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej ul. Jana 
Kilińskiego 31, 76-200 Słupsk, NIP: 8390016845; Partner – SILESIA EKOTRADE Sp. z o.o.  
ul. Pawła Śmiłowskiego 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, NIP: 6431768861 – oferta otrzymała 
łącznie 80,17 pkt, w tym w kryterium „cena”: 40,17 pkt, w kryterium „liczba kamer wizyjnego systemu 
kontroli”: 20,00 pkt, natomiast w kryterium „doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu”:  
20,00 pkt, 

4) FOSAL Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 3A, 44-120 Pyskowice, NIP: 9691645430 – oferta otrzymała 
łącznie 77,31 pkt, w tym w kryterium „cena”: 37,31 pkt, w kryterium „liczba kamer wizyjnego systemu 
kontroli”: 20,00 pkt, natomiast w kryterium „doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu”:  
20,00 pkt, 

5) ELYTA Sp. z o.o. ul. Radzionkowska 29D, 42-622 Świerklaniec, NIP: 6452537730 – oferty nie 
oceniano. 
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