
 

                                                          

  

                                                                                                                                                                                                                    Warszawa, 18 stycznia 2022 r. 

PZP.271.40.2021                                   

 Zawiadomienie o wyborze o najkorzystniejszej oferty 

 Znak sprawy: PZP.271.40.2021 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

 Muzeum Historii Żydów Polskich Polin 

ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa 

Przedmiot za-

mówienia 

 „Usługa utrzymania czystości w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z Wystawą 

Stałą wraz z terenem przyległym zewnętrznym oraz wykonywanie prac fizycznych związanych z 

przygotowywaniem pomieszczeń na wydarzenia muzealne” 

Tryb postępo-

wania 

 tryb podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o 

których mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2019) (dalej: Ustawa). 

Firma oraz ad-

res wykonawcy, 

którego ofertę 

wybrano 

 Oferta oznaczona jako: 

Agencja Usługowo-Handlowa „Interservice” s.c. 

Bogusław Kultys, Joanna Wieteska 

ul. Przybyszewskiego 36 lok. 2 

01-824 Warszawa 

złożona przez: 

Konsorcjum w składzie: 



                                                                   
 

Bogusław Kultys  prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą Agencja Usługowo-Handlowa Interservice 

Bogusław Kultys wspólnik spółki cywilnej  

ul. Przybyszewskiego 36 lok. 2 

01-824 Warszawa  

oraz 

Joannę Wieteskę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą  

Agencja Usługowo-Handlowa Interservice s.c. Joanna Wieteska 

ul. Przybyszewskiego 36 lok. 2 

01-824 Warszawa 

Uzasadnienie 

wyboru oferty 

 

 

 Oferta jest zgodna z treścią SWZ i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu określone w SWZ i nie podlega wykluczeniu. W kryteriach oceny ofert łącznie 

oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. 

 Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych 

ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 



                                                                   
 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów                    

w kryterium „Cena 

ofertowa brutto za 

usługi wewnątrz bu-

dynku”  

(cena za realizację za-

mówienia                 

podstawowego oraz 

maksymalnego zakresu 

opcjonalnego zamó-

wienia) 

waga kryterium – 30% 

 

Liczba punktów  w 

kryterium „Cena 

ofertowa brutto za 

usługi na terenie 

zewnętrznym” 

(cena za realizację 

zamówienia                 

podstawowego oraz 

maksymalnego za-

kresu opcjonalnego 

zamówienia) –  

waga kryterium – 

30% 

 

 

Liczba punktów  

w kryterium 

„Czas reakcji 

serwisu               

sprzątającego” – 

 waga kryterium - 

40% 

Łączna liczba                

punktów 

1. 

 

INTERLUX Kania Małgorza-

ta, Kania Łukasz Spółka Cy-

wilna 

ul. S. Żeromskiego 19 

 07-417 Ostrołęka 

 

26,92 

 

11,77 

 

40,00 

 

78,69 



                                                                   
 

2. Agencja Usługowo-

Handlowa Interservice s.c. 

B. Kultys,  J. Wieteska 

ul. Przybyszewskiego 36 lok. 

2 

01-824 Warszawa 

 

 

30,00 

 

60,00 

 

40,00 

 

100,00 

3. GÖTZ-GEBÄUDESERVICE            

Spółka z ograniczoną od-

powiedzialnością 

ul. Zwycięska 20A/102 

53-033 Wrocław 

 

25,74 

 

22,98 

 

40,00 

 

88,72 

  

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy. 

 

 

 

 

Marta Dudek 

kierownik Zamawiającego 

 


