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                        DYREKTOR 

SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD  

 W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU 

     ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 

                     21-040 Świdnik 

         Tel. 081-4648730 fax. 4648860 

 Świdnik, dnia 03 października 2019 r. 

Sprawa: LWZP-2401-4-22/19 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 1, 2, 3 i 4 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o 

ustawy p.z.p. na „Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodków Kuratorskich 

funkcjonujących przy Sądzie”  

Zamawiający Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą  

w Świdniku na podstawie § 13 ust. 1 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, zawiadamia, że:  

I. Ofertę w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 1, 2, 3 i 4 złożył następujący 

Wykonawca: 

Pan Piotr Mielniczek 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  

„OCHRONA24” PIOTR MIELNICZEK 

z miejscem wykonywania działalności:  

ul. Okopowa 5/367 

20-022 Lublin   

II. Spośród Wykonawców wymienionych w pkt I w zakresie zadania nr 1, 2, 3 i 4 

1. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

Pana Piotra Mielniczka 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:  

„OCHRONA24” PIOTR MIELNICZEK 

z miejscem wykonywania działalności:  

ul. Okopowa 5/367 

20-022 Lublin   

Uzasadnienie wyboru w zakresie zadania nr 1: 

W/w Wykonawca złożył ofertę z ceną brutto: 24 948.00 PLN. Oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o jedyne kryterium, którym była najniższa cena (100 %).   

Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała 100.00 pkt. 

Uzasadnienie wyboru w zakresie zadania nr 2: 

W/w Wykonawca złożył ofertę z ceną brutto: 156 798.40 PLN. Oferta odpowiada wszystkim 
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wymaganiom określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o jedyne kryterium, którym była najniższa cena (100 %).   

Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała 100.00 pkt. 

Uzasadnienie wyboru w zakresie zadania nr 3: 

W/w Wykonawca złożył ofertę z ceną brutto: 12 940.00 PLN. Oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o jedyne kryterium, którym była najniższa cena (100 %).   

Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała 100.00 pkt. 

Uzasadnienie wyboru w zakresie zadania nr 4: 

W/w Wykonawca złożył ofertę z ceną brutto: 36 344.00 PLN. Oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o jedyne kryterium, którym była najniższa cena (100 %).   

Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała 100.00 pkt. 

II.  

Zamawiający informuje, że Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z 

§ 13 ust. 3 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne tj. w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

                Dyrektor 
Sądu Rejonowego Lublin – Wschód 
   w Lublinie z siedzibą w Świdniku          
 

                                                                                 Sylwia Choroszyńska – Zezula   
 


