
Nr 
oferty 

Nazwa i adres 
wykonawcy 

Cena brutto 
za 1 godz. 

świadczenia 
usługi (zł) 

Łączna cena 
brutto (zł) 

/punktacja 

Kryterium 
„dodatkowe 
czynności” 
(tak/nie) 

/punktacja 

Kryterium „doświadczenie pracowników” 

uwagi/punktacja 

Kryterium: „czas 
dojazdu Grupy 

interwencyjnej” 
(minuty) 

/punktacja 

Łączna 
punktacja 

1. "STEKOP" S.A. 

ul. Mołdawska 9                                 
02-127 Warszawa 

adres 
korespondencyjny: 

Kol. Porosły 52 

16-070 Choroszcz 

23,46 727 635,36 

/ 48,11 pkt 

tak 

/5 pkt 

ul. Stołeczna 21: 

osoba/ilość usług: 

1/ wskazane są 4 pozycje, jednak poz. trzecia i czwarta dotyczy usługi 
realizowanej na tym samym obiekcie i z tą samą datą początkową, więc 
za prawidłowo wykazane Zamawiający uznaje 3 pozycje/ 2 pkt 

2/ wskazane są 4 pozycje, jednak poz. trzecia i czwarta dotyczy usługi 
realizowanej na tym samym obiekcie i z tą samą datą początkową, więc 
za prawidłowo wykazane Zamawiający uznaje 3 pozycje/ 2 pkt  

3/ wskazane są 4 pozycje, jednak czwarta pozycja dotyczy usługi, która 
nie obejmuje pełnych 12 m-cy, więc za prawidłowo wykazane uznaje się 
3 pozycje / 2 pkt  

4/ wskazane są 4 pozycje, jednak poz. trzecia i czwarta dotyczy usługi 
realizowanej na tym samym obiekcie i z tą samą datą początkową, więc 
za prawidłowo wykazane Zamawiający uznaje 3 pozycje/ 2 pkt 

do 10 minut 

/7 pkt 

74,11 pkt 

ul. Grunwaldzka 18: 

osoba/ilość usług: 

1/ wskazane są 4 pozycje, jednak poz. czwarta nie obejmuje pełnych 12 
m-cy, więc za prawidłowo wykazane Zamawiający uznaje 3 pozycje/ 2 
pkt 

2/ wskazane są 4 pozycje, jednak poz. czwarta nie obejmuje pełnych 12 
m-cy, więc za prawidłowo wykazane Zamawiający uznaje 3 pozycje/ 2 
pkt  

 



3/ wskazane są 4 pozycje, jednak poz. czwarta nie obejmuje pełnych 12 
m-cy, więc za prawidłowo wykazane Zamawiający uznaje 3 pozycje/ 2 
pkt 

2. Konsorcjum: 

Biuro Ochrony 
Posejdon sp. j. -  Lider 

Biuro Ochrony 
Posejdon           Andrzej 
Harasimczuk - Partner 

Komandos Podlasie sp. 
z o.o.-Partner 

ul. Handlowa 7 lok. 114                    
15-399 Białystok 

18,81 583 410,96 

/ 60 pkt 

nie 

/ 0 pkt 

ul. Stołeczna 21: 

osoba/ilość usług: 

1/wskazane są 2 pozycje, jednak z ich treści wynika, że dotyczą siedmiu 
usług w rozumieniu zapisów rozdz. XIX pkt 1 ppkt 3) SIWZ/ 4 pkt 

2/ wskazane są 3 pozycje, jednak z ich treści wynika, że dotyczy czterech 
usług w rozumieniu zapisów rozdz. XIX pkt 1 ppkt 3) SIWZ/ 4 pkt 

3/ wskazane są 2 pozycje, jednak z ich treści wynika, że dotyczą czterech 
usług w rozumieniu zapisów rozdz. XIX pkt 1 ppkt 3) SIWZ/ 4 pkt 

4/ wskazane są 2 pozycje, jednak z ich treści wynika, że dotyczą czterech 
usług w rozumieniu zapisów rozdz. XIX pkt 1 ppkt 3) SIWZ/ 4 pkt 

do 10 minut 

/ 7 pkt 

95 pkt 

ul. Grunwaldzka 18: 

osoba/ilość usług: 

1/ wskazane są 2 pozycje, jednak z ich treści wynika, że dotyczą siedmiu 
usług w rozumieniu zapisów rozdz. XIX pkt 1 ppkt 3) SIWZ/ 4 pkt 

2/ wskazana jest  1 pozycja, jednak z jej treści wynika, że dotyczy pięciu 
usług w rozumieniu zapisów rozdz. XIX pkt 1 ppkt 3) SIWZ/ 4 pkt 

3/ wskazane są 3 pozycje, jednak z ich treści wynika, że dotyczą pięciu 
usług w rozumieniu zapisów rozdz. XIX pkt 1 ppkt 3) SIWZ/ 4 pkt 

 

3. "EKOTRADE" sp. z o.o. 

ul. Melomanów 4 

 

22,75 705 614,00 

/ 49,61 pkt 

tak 

/ 5 pkt 

ul. Stołeczna 21: 

osoba/ilość usług: 

1/ wskazane są 4 pozycje, jednak z ich treści wynika, że dotyczą pięciu 
usług w rozumieniu zapisów rozdz. XIX pkt 1 ppkt 3) SIWZ/ 4 pkt 

do 10 minut 

/ 7 pkt 

79,61 pkt 



Przedstawicielstwo w 
Białymstoku: 

ul. Składowa 10 lok. 
107 

15-399 Białystok 

2/ wskazane są 4 pozycje, jednak z ich treści wynika, że dotyczą pięciu 
usług w rozumieniu zapisów rozdz. XIX pkt 1 ppkt 3) SIWZ/ 4 pkt 

3/ wskazane są 2 pozycje, jednak z ich treści wynika, że dotyczą trzech 
usług w rozumieniu zapisów rozdz. XIX pkt 1 ppkt 3) SIWZ/ 2 pkt 

4/ wskazane są 2 pozycje, jednak z ich treści wynika, że dotyczą trzech 
usług w rozumieniu zapisów rozdz. XIX pkt 1 ppkt 3) SIWZ / 2 pkt 

ul. Grunwaldzka 18: 

osoba/ilość usług: 

1/ 3 pozycje    / 2 pkt 

2/ 2 pozycje   /  2 pkt 

3/ wskazane są 2 pozycje, jednak z ich treści wynika, że dotyczą trzech 
usług w rozumieniu zapisów rozdz. XIX pkt 1 ppkt 3) SIWZ/ 2 pkt 

 

 

              Tadeusz Halicki 

         Dyrektor 
     Zespołu Szkół Technicznych 
  w Białymstoku 

 


