
Gdańsk, dnia 22.04.2021 r. 
 

         
      Wykonawcy 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: 
Ochronę Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego 
(postępowanie nr 79.71.0/Us/PN/2020) 
 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

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

publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z dnia 27 września 2019 roku poz. 1843 z późn. zmianami) 

Zamawiający – Gdański Ogród Zoologiczny – zawiadamia, że w postępowaniu 

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na 

Ochronę Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego za najkorzystniejszą uznano: 

 

ZADANIE I – GDAŃSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY 

 
IMPEL SAFETY Sp. z o. o. (lider konsorcjum) 
 
Adres: 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118 
Cena oferty: 1.079.596,14 zł brutto 
Ilość punktów wg kryteriów: - Cena – waga 90% –  90 pkt. 
Ilość punktów wg kryteriów: -  Obiekty –  waga 5% - 5 pkt. 
Ilość punktów wg kryteriów: -  ISO - waga 5% - 5 pkt. 
RAZEM: 100 pkt. 
 

 

Uzasadnienie: 

  

Oferta IMPEL SAFETY Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymagania i warunki stawiane 

przez Zamawiającego w SIWZ. Oferta jest zgodna ze SIWZ oraz ustawą PZP. Cena oferty 

mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Oferta 

nie została odrzucona, a Wykonawca nie został wykluczony z udziału w postępowaniu. 

 

 



 

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu: 

 

MEMLING SECURITY SP. Z O.O. 

Adres: Al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk 

Cena oferty: 1.202.890,60 zł brutto 

Ilość punktów wg kryteriów: - Cena – waga 90% – 80,78 pkt. 
Ilość punktów wg kryteriów: -  Obiekty - waga 5% - 5 pkt. 
Ilość punktów wg kryteriów: -  ISO – waga 5% - 5 pkt. 
RAZEM: 90,78 pkt. 
 

ZADANIE II – SCHRONISKO 

 

MEMLING SECURITY SP. Z O.O. 

Adres: Al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk 

Cena oferty: 287.777,20 zł brutto 

Ilość punktów wg kryteriów: - Cena – waga 90% – 90 pkt 
Ilość punktów wg kryteriów: -  Obiekty - waga 5% - 5 pkt 
Ilość punktów wg kryteriów: -  ISO – waga 5% - 5 pkt 
RAZEM: 100 pkt. 
 

Uzasadnienie: 

 Oferta MEMLING SECURITY sp. z o.o. spełnia wszystkie wymagania i warunki 

stawiane przez Zamawiającego w SIWZ. Oferta jest zgodna ze SIWZ oraz ustawą PZP. Cena 

oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Oferta 

uzyskała największą ilość punktów.  

 

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu: 

         

IMPEL SAFETY Sp. z o. o. (lider konsorcjum) 
 
Adres: 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118 
Cena oferty: 413.791,43 zł brutto 
Ilość punktów wg kryteriów: - Cena – waga 90% – 62,59 pkt. 
Ilość punktów wg kryteriów: -  Obiekty –  waga 5% - 5 pkt. 
Ilość punktów wg kryteriów: -  ISO - waga 5% - 5 pkt. 
RAZEM: 72,59 pkt. 
 



Termin, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia 

publicznego: 

- zgodny z art. 94 ust 1 pkt 2) l ustawy Pzp. 

 

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieścił niniejsze 

informacje również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 

swojej siedzibie. 

 

 

         DYREKTOR GOZ 

         Michał Targowski 

 


