
 

                                                           

  

 

PZP.271.13.2022                                                             Warszawa, 26 maja 2022 r. 

 Informacja o wyborze o najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym 

 bez negocjacji pn. „Usługi tłumaczeń pisemnych na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN”  

 Znak sprawy: PZP.271.13.2022 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa 

Przedmiot 

zamówienia 

 Usługi tłumaczeń pisemnych na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich  

POLIN 

Tryb 

postępowania 

 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) (zwanej dalej: Ustawa). 

Firma oraz adres 

wykonawcy, 

którego ofertę 

wybrano 

 Groy Translations sp. z o.o. 

ul. 1 Maja 9 

40-224 Katowice 



                                                                   
 

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 maksymalną liczbę punktów, tj. 100,00 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 60%” 

 

Liczba punktów  

w kryterium: 

„Doświadczenie tłumacza z języka 

angielskiego - 20%” 

„Doświadczenie tłumacza w  

tłumaczeniu list dialogowych - 15%” 

„Doświadczenie tłumacza języka 

niemieckiego - 5%” 

(odpowiednio) 

Łączna liczba  

punktów 

1. 

 

Pani Małgorzata Gąsińska 

prowadząca działalność 

gospodarcza pod firmą: 

 

 

52,22 pkt 

 

 

(20 pkt +15 pkt+ 5pkt=40,00 pkt) 

 

 

92,22 pkt 



                                                                   
 

Centrum Szkoleniowe Idea 

Group  

Małgorzata Gąsińska  

ul. A9 11, 32-086 Węgrzce 

2. Diuna Group sp. z o.o.  

ul. Słowicza 33 

02-170 Warszawa 

 

38,32 pkt 

 

(20 pkt +15 pkt+ 5pkt=40,00 pkt) 

 

78,32 pkt 

4. Pani Agnieszka Rydz 

prowadząca działalność 

gospodarczą pod firmą: AGIT 

Agnieszka Rydz,  

ul. 3 Maja 16/7, 20-078 Lublin 

 

42,88 pkt 

 

(20 pkt +10 pkt+ 5pkt=35,00 pkt) 

 

77,88 pkt 

5. Pan Krzysztof Lechowski 

prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą: 

LEMON Krzysztof Lechowski,  

ul. Kotlarska 29/1 

50-120 Wrocław 

 

 

45,81 pkt 

 

 

(20 pkt +15 pkt+ 5pkt=40,00 pkt) 

 

 

85,81 pkt 



                                                                   
 

6. Lidex sp. z o.o. 

ul. Magiera 16/17 

01-837 Warszawa 

 

55,83 pkt 

 

(20 pkt +15 pkt+ 5pkt=40,00 pkt) 

 

95,83 pkt 

7. GTC AMG sp. z o.o.  

ul. Rolna 155 A 

02- 729 Warszawa 

 

55,95 pkt 

 

(20 pkt +15 pkt+ 5pkt=40,00 pkt) 

 

95,95 pkt 

9. Groy Translations sp. z o.o.  

ul. 1 Maja 9 

40-224 Katowice 

 

60,00 pkt 

 

(20 pkt +15 pkt+ 5pkt=40,00 pkt) 

 

100,00 pkt 

  

 

 

                                                                                                                                                                        __________________________ 

                                                                                                                                                                                         Marta Dudek 

                                                                                                                                                                               Kierownik Zamawiającego                                         
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