
 

Zamawiający: 
BAŁTYCKA AGENCJA ARTYSTYCZNA BART 

z siedzibą w Sopot 81-703 przy ul. Stanisława Moniuszki 12 
www.bart.sopot.pl 

    Sopot , dnia 28.01.2021r 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot. postepowania na świadczenie usług społecznych - usługi ochrony. 
 

Działając na podstawie §6 ust 9 Regulaminu* Zamawiający Bałtycka Agencja Artystyczna BART  zawiadamia , iż w 
prowadzonym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę wykonawcy: 

Konsorcjum Firm: SERIS Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. — Lider Konsorcjum  
                                 Seris Konslanet Security Sp. z o.o. 

   ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa 

Cena oferty łącznie z podatkiem VAT: 490.668,40 PLN 

W przedmiotowym postepowaniu w terminie złożono 4 oferty. Trzech z wykonawców zostało wykluczonych z 
postępowania gdyż nie spełnili warunków udziału w postępowaniu.  

Lp. 
numer 
oferty 

nazwa Wykonawcy 

adres Wykonawcy 

Cena 
oferty 

(brutto w 
zł) 

 

Kryterium 
cena 

punkty 

Kryterium 
doświadczenie 

punkty 

Suma 
punktów 

1. 1 
Memling Security sp. z o.o. 
80-309 Gdańsk  
ul. Grunwaldzka 309 

342.555,00 
              Wykonawca wykluczony 

2. 2 

Konsorcjum: 
Lider: MAXUS sp. z o.o. 
Partner: MM SERVICE SECURITY  sp. z o.o. 
93-408 Łódź 
ul. 3 Maja 64/66N 

493.500,00 

               

              Wykonawca wykluczony 

3. 3 

Konsorcjum: 
Lider: Seris Konsalnet Ochrona sp. z o.o. 
Partner: Seris Konsalnet Security sp. z o.o. 
01-267 Warszawa 
Ul. Jana Kazimierza 55 

490.668,40 

70 30 100 

4. 4 

Konsorcjum: 
Lider: Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji 
FOSA sp. z o.o. 
Partner: FOSA Ochrona sp. z o.o. 
41-500 Chorzów 
ul. Katowicka 115C 

532.847,00 

 

Wykonawca wykluczony 

 
UZASADNIENIE 

Zamawiający informuje, że wykonawca:  
1. Memling Security sp. z o.o. 

80-309 Gdańsk  
ul. Grunwaldzka 309 
został wykluczony z postępowania na podstawie § 6 ust 5 Regulaminu* , gdyż w złożonych dokumentach 
nie wykazał spełnienia warunku udziału w zakresie „sytuacji ekonomicznej i finansowej”.  



W celu sprawdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców Zamawiający dokonał wyliczenia 
wskaźników finansowych wykazanych w ogłoszeniu: wskaźnika płynności bieżącej, wskaźnika płynności 
szybkiej, wskaźnika ogólnego zadłużenia i wskaźnika długoterminowego zadłużenia.  
Za podstawę służyły bilanse za lata 2017, 2018 i 2019 wykonawca przedłożył bilans oraz rachunek zysków 
i strat za rok 2017, bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2018, a także bilans oraz rachunek zysków i 
strat za rok 2019.  
Analiza wskaźników wykazała, że Wykonawca spełnia warunki odnośnie wskaźników płynności szybkiej 
oraz długoterminowego zadłużenia we wszystkich latach oraz ogólnego zadłużenia w latach 2017 i 2018, 
natomiast nie spełnia go w roku 2019 (wartość przekroczona o 0,06). Nie spełnia również warunków 
dotyczących wskaźnika płynności bieżącej we wszystkich badanych latach (2017, 2018 i 2019), wartości 
wskaźnika są niższe od wymaganych.  

  
2. Konsorcjum: 

Lider: MAXUS sp. z o.o. 
Partner: MM SERVICE SECURITY  sp. z o.o. 
93-408 Łódź 
ul. 3 Maja 64/66N 
został wykluczony z postępowania na podstawie § 6 ust 5 Regulaminu* , gdyż w złożonych dokumentach 
nie wykazał spełnienia warunku udziału w zakresie „sytuacji ekonomicznej i finansowej”.  
W celu sprawdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców Zamawiający dokonał wyliczenia 
wskaźników finansowych wykazanych w ogłoszeniu: wskaźnika płynności bieżącej, wskaźnika płynności 
szybkiej, wskaźnika ogólnego zadłużenia i wskaźnika długoterminowego zadłużenia.  
Za podstawę służyły bilanse za lata 2017, 2018 i 2019.   
Wykonawca dołączył do oferty bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2017, bilans oraz rachunek 
zysków i strat za rok 2018, a także bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2019. 
Analiza wyników wykazała, że Wykonawca  spełnia warunki odnośnie wskaźników płynności bieżącej, 
ogólnego zadłużenia oraz długoterminowego zadłużenia we wszystkich latach oraz płynności szybkiej w 
latach 2017 i 2019, natomiast nie spełnia go w roku 2018 (wartość przekroczona o 0,3). 

 
3. Konsorcjum: 

Lider: Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA sp. z o.o. 
Partner: FOSA Ochrona sp. z o.o. 
41-500 Chorzów 
ul. Katowicka 115 
został wykluczony z postępowania na podstawie §  6 ust 5 Regulaminu* , gdyż w złożonych dokumentach 
nie wykazał spełnienia warunku udziału w zakresie „sytuacji ekonomicznej i finansowej”.  
W celu sprawdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców Zamawiający dokonał wyliczenia 
wskaźników finansowych wykazanych w ogłoszeniu: wskaźnika płynności bieżącej, wskaźnika płynności 
szybkiej, wskaźnika ogólnego zadłużenia i wskaźnika długoterminowego zadłużenia.  
Za podstawę służyły bilanse za lata 2017, 2018 i 2019. Wykonawca dołączył do oferty bilans oraz rachunek 
zysków i strat za rok 2017, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale oraz rachunek 
przepływów pieniężnych za rok 2018, a także bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale 
oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok 2019.   
Analiza wskaźników wykazała, że Wykonawca spełnia warunki odnośnie wskaźników płynności bieżącej, 
ogólnego zadłużenia oraz długoterminowego zadłużenia we wszystkich latach oraz płynności szybkiej w 
latach 2017 i 2018, natomiast nie spełnia go w roku 2019 (wartość przekroczona o 0,2).  
 

 

Dyrektor Naczelna 

/-/ Beata Majka 
 

 

 

 

 

 

 

* Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne 0 wartości Od 30 000 Euro do 750 000 Euro w Bałtyckiej Agencji Artystycznej 

BART wprowadzonego Zarządzeniem nr 8 Dyrektor Naczelnej Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART z dnia 10 lipca 2019r w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART na usługi społeczne 0 wartości Od 30 000 

Euro do 750 000 Euro 
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