
 

 

Warszawa, dnia 15 czerwca 2020 r. 

PZP.271.14.2020 

 

 

dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego    

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa kompleksowej obsługi technicznej  

budynku Muzeum Historii Żydów Polskich Polin”                        

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

15 czerwca 2020 r. w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyło się otwarcie  

ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  

nieograniczonego pn. „Usługa kompleksowej obsługi technicznej  

budynku Muzeum Historii Żydów Polskich Polin”. 

                      

1. W terminie składania ofert, tj. do 15 czerwca 2020 r. do godziny 12:00 wpłynęło 5 ofert. 

2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4 059 000,00 

złotych brutto. 

3. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożone zostały następujące oferty: 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Łączna cena 

brutto 

Wysokość 

marży na zakup 

części i 

materiałów 

Okres udzielonej 

gwarancji na usługi 

oraz dostarczone 

materiały 

 

1. 

 

DUSSMANN 

POLSKA SP. Z O.O.  

TWARDA 18 

00-105 

WARSZAWA 

3 240 917,00 

złotych 
2,90% 

 

 

37 miesięcy 



 

 

2. 

DUSSMANN 

POLSKA SP. Z O.O.  

TWARDA 18 

00-105 

WARSZAWA 

3 240 917,00 

złotych 

 

2,90% 

 

 

37 miesięcy 

3. 

Impel Tech 

Solutions Sp. z o.o. 

Sp.k. 

ul. Marsa 56A 

04-242 Warszawa 

4 818 031,77 

złotych 
5% 

 

 

24 miesiące 

4. 

FBSERWIS SPÓŁKA 

AKCYJNA 

ul. 

SIEDMIOGRODZKA 

nr 9 

01-204 

WARSZAWA 

3 092 695,29 

złotych 
2,99% 

 

 

37 miesięcy 

5. 

STRABAG PFS 

Polska Sp. z o.o. 

Aleje Jerozolimskie 

179 

02-222 Warszawa 

 

2 975 088,30 

złotych 
2,99% 

 

37 miesięcy 

 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych :„Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa            

w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 albo od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 



 

 

pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

Zamawiający informuje, że 10.06.2020 o godzinie 16.08 na skrzynkę ePUAP Zamawiającego 

wpłynęła wiadomość od ZST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa wysłana             

z wykorzystaniem formularza do złożenia oferty/ wniosku poprzez miniPortal. 

Zamawiający nie mógł jednak otworzyć zdeszyfrowanego pliku podczas sesji otwarcia ofert. 

Pomimo kilku prób, pojawiały się komunikaty systemowe o braku możliwości otwarcia 

archiwum/ folderu, w związku z czym Zamawiający nie miał możliwości zapoznania się                   

z treścią otrzymanego załącznika. 


