PROKURATURA OKRĘGOWA
W KRAKOWIE
WYDZIAŁ VII BUDŻETOWO - ADMINISTRACYJNY
tel.12/619–60–00,fax12/411-95-19

Kraków, dnia 4 czerwca 2018r.
Znak sprawy: PO VII WB 261.4.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w postępowaniu nr PO VII WB 261.4.2018
Prokuratura Okręgowa w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o w związku z art. 138g ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) pod
nazwą: Ochrona osób i mienia oraz monitorowania systemów alarmowych
w obiektach prokuratur okręgu krakowskiego otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30 maja
2018r. o godzinie 10:30
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, w wysokości: 579 007,68 zł brutto
W wymaganym terminie złożono 5 ofert:
nr
oferty

nazwa wykonawcy

1

Dariusz Siejko GUARDIA
Czułów 195, 32-060 Liszki
Konsorcjum:
Agencja Ochrony Kowalczyk sp.
z o.o. ul. Chmielna 34,
00-020 Warszawa,
Agencja Ochrony MK sp. z o.o.,
ul. Jana Kazimierza 64, 01-248
Warszawa, Agencja Ochrony MK
BIS sp. z o.o.,
ul. Jana Kazimierza 64,
01-248 Warszawa
Konsorcjum:
WOLF SŁŻBA OCHRONY SP.
Z O.O. pl. Orląt Lwowskich 2,
53-605 Wrocław,
WOLF II SŁUŻBA OCHRONY
SP. Z O.O., ul. Hetm. Stanisława
Żółkowskiego 4, 38-400 Krosno

2

3

cena oferty
brutto (zł)

720 657,00

termin
wykonania
zamówienia
Zgodny z
Ogłoszeniem.

Zgodnie z
Ogłoszeniem

742 805,86

Zgodny z
Ogłoszeniem.

Zgodnie z
Ogłoszeniem

Zgodny z
Ogłoszeniem

Zgodnie z
Ogłoszeniem

641 373,66

warunki
płatności

4

5

Konsorcjum:
Firma Ochrony Szkolenia
Asekuracji FOSA Sp. z o.o.,
41-500 Chorzów,
ul. Katowicka 115c,
SAFECO Sp. z o.o. , 41-500
Chorzów, ul. Katowicka 115c
USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA
INWALIDÓW, 32-050 Skawina,
ul. Torowa 33

845 783,42

682 112,14

Zgodny z
Ogłoszeniem

Zgodnie z
Ogłoszeniem

Zgodny z
Ogłoszeniem

Zgodnie z
Ogłoszeniem

Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”,
informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Krakowie,
ul. Mosiężnicz 2, 30-965 Kraków e mail sekretariat@krakow.po.gov.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie jest
Pani Agnieszka Prasiel, .e-mail: iod@krakow.po.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr PO VII WB
261.4.2018 na usługi społeczne pn. :Ochrona osób i mienia oraz monitorowania
systemów alarmowych w obiektach prokuratur okręgu krakowskiego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to
niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem
Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu
Akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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