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               DYREK TO R  
       S ĄDU REJO NO WEG O  
LUBLIN-WSC HÓ D W L UBLINIE  
     Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU  

21-040 Świdnik, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 – tel.: 81 464 87 31, fax: 81 464 88 60,  
e-mail: sekretariatdyrektora@lublin-wschod.sr.gov.pl 

 
Świdnik, dnia 14 października 2016 r. 

sprawa: LWZP-2401-3-33/16 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Usługi ochrony osób i mienia oraz obsługę szatni”   
 
 
Zamawiający Skarb Państwa – Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą  

w Świdniku na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą p.z.p.”, zawiadamia, że: 

 
I. Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy: 

1) 

Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o. 

ul. Chmielna 34 

00-020 Warszawa 

adres do korespondencji:  

Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o. 

ul. Jana Kazimierza 64 

01-248 Warszawa  

2) 

Pan Piotr Mielniczek 

prowadzący działalność gospodarcza pod firmą: 

„OCHRONA24” PIOTR MIELNICZEK 

z miejscem wykonywania działalności:  

ul. Wertera 46 

20-713 Lublin  

II. Spośród Wykonawców wymienionych w pkt I: 

1. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

Pana Piotra Mielniczka 

prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą: 

„OCHRONA24” PIOTR MIELNICZEK 

z miejscem wykonywania działalności:  

ul. Wertera 46 
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20-713 Lublin  

Uzasadnienie wyboru: 

W/w Wykonawca złożył ofertę z ceną brutto: 262 737.84 PLN. Oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o następujące kryteria wyboru:   

-  cena brutto (70 %) – wybrany Wykonawca otrzymał 70.00 pkt,  

-  doświadczenie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia w świadczeniu usług ochrony 

w obiektach użyteczności publicznej (20 %) – wybrany Wykonawca otrzymał 20.00 pkt, 

-  doświadczenie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia w świadczeniu usług ochrony 

w jednostkach sądownictwa powszechnego (10 %) – wybrany Wykonawca otrzymał 10.00 pkt.  

Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała łącznie 100.00 pkt, czyli największą liczbę punktów  

w ocenie końcowej.  

2. Oceniono także ofertę następującego Wykonawcy: 

Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o. 

ul. Chmielna 34 

00-020 Warszawa 

adres do korespondencji:  

Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o. 

ul. Jana Kazimierza 64 

01-248 Warszawa   

Ww. Wykonawca złożył ofertę z ceną brutto: 286 208.60 PLN. Oferta została oceniona w oparciu o 

następujące kryteria wyboru: 

-  cena brutto (70 %) – Wykonawca otrzymał 64.26 pkt,  

-  doświadczenie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia w świadczeniu usług ochrony 

w obiektach użyteczności publicznej (20 %) – wybrany Wykonawca otrzymał 20.00 pkt, 

-  doświadczenie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia w świadczeniu usług ochrony 

w jednostkach sądownictwa powszechnego (10 %) – wybrany Wykonawca otrzymał 10.00 pkt.  

Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 94.26 pkt. 

III.  

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z 

art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.  

 

      Z poważaniem  

 
                           Dyrektor  
Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie 
                 z siedzibą w Świdniku 
 

                                    
Sylwia Choroszyńska – Zezula                   


