
 

 

Warszawa, dnia 15 stycznia 2021 r. 

PZP.271.35.2020 

 

 

dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Całodobowa 

ochrona fizyczna osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ”                        

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

15 stycznia 2021 r. w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w  

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ”. 

1. W terminie składania ofert, tj. do 15 stycznia 2021 r. do godziny 12:00 wpłynęły 2 oferty. 

2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4 951 540,00 złotych brutto. 

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



 

 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Łączna cena 

brutto 

Liczba 

dodatkowych 

pracowników z 

przeszkoleniem 

rozpoznania 

pirotechnicznego 

 

 

Mobilność grupy 

interwencyjnej 

Liczba dodatkowych 

pracowników                                       

z przeszkoleniem z zakresu 

pierwszej pomocy 

przedmedycznej  

 

 

1. 

 

Konsorcjum: 

Janusz Gruchalski  Jerzy 

Kotwas ZAMEK Spółka 

Jawna – Lider Konsorcjum 

TARGET Spółka Jawna Anna 

Łada Marcin Rokicki – 

Partner Konsorcjum 

Ul. Gwiaździsta 15 a lok. 

400 

01-651 Warszawa 

4 439 857,20 

złotych 
4 

 

 

 

Czas dojazdu – 5 

minut 

 

 

 

4 

2.  
Konsorcjum: 

Basma Security Sp. z o. o., z 

4 967 330,40 

złotych 
10 

Czas dojazdu – 5 

minut 

21 



 

 

siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Prymasa Tysiąclecia 

60/62 

01-424 Warszawa 

- Lider Konsorcjum  

2. Cerber Ochrona Sp. z o. 

o., z siedzibą w Liw, przy ul. 

Nowomiejskiej 49  

 

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. 


