
                 Warszawa, 03.12.2019 r. 
Centrum Partnerstwa Społecznego                                                            

 
 

im. Andrzeja Bączkowskiego 

 

 

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”  

02-943 Warszawa, ul. Limanowskiego 23,  tel. /022/ 380 50 50 fax: /022/ 380 50 52,  

sekretariat@cpsdialog.gov.pl, www.cpsdialog.gov.pl, 
 

  

-  d i a l o g 

dot. postępowania prowadzonego w trybie art. 138o Pzp na: „Całodobowe świadczenie usług ochrony 

osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie”  Znak: CPS/ZP/03/19 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG" z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23, 

prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o Pzp na: Całodobowe 

świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie”  Znak: 

CPS/ZP/03/19 zgodnie z pkt XVI ppkt 2 ogłoszenia informuje, że w przedmiotowym postępowaniu za 

najkorzystniejszą została uznana oferta złożoną przez firmę: 

 

Biuro Ochrony „Pantera” z siedzibą przy ul. Armii Ludowej 9 lok 2, 00-575 Warszawa  oferta 

spełniała wszystkie wymogi określone w warunkach postępowania oraz uzyskała łącznie  

100 pkt., w tym: wg kryterium ceny - 60 pkt., wg kryterium wiedza i doświadczenie wykonawcy -  

40 pkt.  

Pozostała punktacja prezentuje się następująco: 

 

lp.  

Nazwa Wykonawca 
kryterium 

cena 

kryterium 

wiedza i 

doświadczenie 

pkt 

razem 

1. 

RR SECURITY SAFETY Sp. z o.o. 

(lider konsorcjum), ul. Warecka 9/55, 00-034 

Warszawa; 

Agencja Ochrony Osób i Mienia „REFLEX” Sp. z o.o.  

(partner konsorcjum), ul. Juliusza Słowackiego 100,  

26-600 Radom  

49,91 40,00 89,91 

2. 
Agencja Ochrony Warta Sp. z o. o., ul. Sieradzka 6, 

98-290 Warta 
58,59 40,00 98,59 
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Ponadto informujemy iż : 

1. Oferta firmy Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 16B/5, 96-500 Sochaczew  

podlega odrzuceniu z uwagi  na fakt, że zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

2. Oferta firmy Licencjonowana Agencja Detektywistyczna Ochrona Osób i Mienia „LIDER” 

mgr Bohdan Szpakowski Al. Krakowska 80, 05-090 Raszyn podlega odrzuceniu z uwagi  na 

fakt, że zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia,  

3. Oferta firma „CDBIS” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Andrzej Dawnis, Małgorzata 

Downarowicz Sp. j.  ul. Witkiewicza 14, 03-305 Warszawa podlega odrzuceniu z uwagi  na 

fakt, że zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Firma „Mariusz Pyc MAXUS” ul. Trybunalska 21, 95-080 Kruszów 

podlega odrzuceniu z uwagi  na fakt, że jest niezgodna z warunkami udziału  

w postępowaniu, gdyż oferta została złożona na niewłaściwym załączniku nr 5 do ogłoszenia  tj. 

formularzu ofertowym, który zawiera całkowitą wartość zamówienia łącznie z ilością godzin. 

Nowy formularz ofertowy zawierający prawidłową ilość godzin realizacji zamówienia, co wiąże 

się z całkowitą wartością zamówienia, został zmieniony i zamieszczony przez Zamawiającego na 

stronie internetowej Centrum http://bip.cpsdialog.gov.pl  w dniu 14.11.2019 r. 

5. Firma OMEGA SECURITY Sp. Z o.o.,  ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa podlega odrzuceniu  

z uwagi  na fakt, że jest niezgodna z warunkami udziału w postępowaniu, gdyż oferta została 

złożona na niewłaściwym załączniku nr 5 do ogłoszenia  tj. formularzu ofertowym, który zawiera 

całkowitą wartość zamówienia łącznie z ilością godzin. Nowy formularz ofertowy zawierający 

prawidłową ilość godzin realizacji zamówienia, co wiąże się z całkowitą wartością zamówienia, 

został zmieniony i zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej Centrum 

http://bip.cpsdialog.gov.pl  w dniu 14.11.2019 r. 

6. Firma PPUH PRA-MED PLUS ANNA PRASEK, ul. Tartaczna 5, 26-600 Radom podlega 

odrzuceniu z uwagi  na fakt, że jest niezgodna z warunkami udziału w postępowaniu, gdyż oferta 

została złożona na niewłaściwym załączniku nr 5 do ogłoszenia  tj. formularzu ofertowym, który 

zawiera całkowitą wartość zamówienia łącznie z ilością godzin. Nowy formularz ofertowy 

zawierający prawidłową ilość godzin realizacji zamówienia, co wiąże się z całkowitą wartością 

zamówienia, został zmieniony i zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej 

Centrum http://bip.cpsdialog.gov.pl  w dniu 14.11.2019 r. 
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