
Szczecin, 23 czerwiec 2022 r. 

 

 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty  

 

 

Dotyczy: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
„Ochrona Teatru Letniego w Szczecinie im. Heleny Majdaniec”. Oznaczenie sprawy 
(numer referencyjny): SAA/5/2022. 

Podstawa 
prawna: 

art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) 

 
 
1. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 
 
Nazwy albo imiona i nazwiska oraz 
siedziby lub miejsca prowadzonej 
działalności gospodarczej albo 
miejsca zamieszkania wykonawców, 
których oferty zostały otwarte 

Ceny zawarte w 
ofertach i liczba 
punktów 
uzyskanych w 
kryterium „Cena” 

Terminy zapłaty 
zawarte w ofertach 
i liczba punktów 
uzyskanych w 
kryterium „Termin 
zapłaty” 

Łączna 
punktacja 

Biuro Ochrony Alkon Sp. z o.o.,  

ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin 

110 551,22 PLN 

53,07 pkt 
30 dni 

40 pkt 
 
93,07 pkt 

EKOTRADE Sp. z o.o. - lider 
konsorcjum, ul. Melomanów 4,  

00-712 Warszawa 

101 144,38 PLN 

58,00 pkt 
30 dni 

40 pkt 
 
98,00 pkt 

Impel Safety Sp. z o.o. Lider  

ul. Antoniego Słonimskiego 1,  

50 - 304 Wrocław 

100 540,84 PLN 

58,35 pkt 
30 dni 

40 pkt 
 
98,35 pkt 

SIGN 4 Security Sp. z o.o. - lider 
konsorcjum SIGN Polska Sp. z o.o. - 
partner konsorcjum  

ul. Władysława Szafera 3/5/7,  

71-245 Szczecin 

97 777,99 PLN 

60 pkt 
30 dni 

40 pkt 
 
100 pkt 

 
2. Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano: 
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
SIGN 4 Security Sp. z o.o. - lider konsorcjum oraz SIGN Polska Sp. z o.o. - partner konsorcjum,  
ul. Władysława Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin. 
Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy ceny i terminu zapłaty - 100 punktów 
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