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Numer postępowania: 

PZP.271.38.2022 

Warszawa, 17 stycznia 2023r. 

 Do wszystkich zainteresowanych 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi ochrony dla 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w okresie 24 miesięcy” prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne, 

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

2022 r. poz. 1710 ze zm.) 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Publikowana na stronie prowadzonego postępowania 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano 

jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj.  

 

Janusz Gruchalski Jerzy Kotwas ZAMEK Spółka Jawna – Lider Konsorcjum  

Dariusz Kotwas KODA 77 – Partner Konsorcjum  

ASPEKT Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum  

01-651 Warszawa ul. Gwiaździsta 15a lok. 400 / 03-199 Warszawa ul. Modlińska 51 lok. 223 

z zaoferowaną ceną brutto - 5 847 560,00 PLN 

liczbą pracowników z przeszkoleniem z rozpoznania pirotechnicznego ponad wymagane 6 

osób - 4 pracowników, 

liczbą pracowników z przeszkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej ponad 

wymagane 15 osób – 4 pracowników, 

skróconym czasem dojazdu grupy interwencyjnej – 5 min.  

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i 
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została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w 

treści SWZ ( „Cena” – waga 60,00%, „Liczba pracowników z przeszkoleniem z rozpoznania 

pirotechnicznego ponad wymagane 6 osób” – waga 10,00%, „Liczba pracowników z 

przeszkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej” – waga 10,00%, „Skrócony czas 

dojazdu grupy interwencyjnej” – waga 20,00% ) 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały 

złożone przez Wykonawcę: Janusz Gruchalski Jerzy Kotwas ZAMEK Spółka Jawna – Lider 

Konsorcjum, Dariusz Kotwas KODA 77 – Partner Konsorcjum, ASPEKT Sp. z o.o. – Partner 

Konsorcjum 01-651 Warszawa ul. Gwiaździsta 15a lok. 400 / 03-199 Warszawa ul. Modlińska 

51 lok. 223 

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofercie: Janusz Gruchalski Jerzy Kotwas ZAMEK 

Spółka Jawna – Lider Konsorcjum, Dariusz Kotwas KODA 77 – Partner Konsorcjum, ASPEKT Sp. 

z o.o. – Partner Konsorcjum 01-651 Warszawa ul. Gwiaździsta 15a lok. 400 / 03-199 Warszawa 

ul. Modlińska 51 lok. 223 

Kryterium 1 - Cena w PLN - 5 847 560,00 PLN – przyznana punktacja – 60,00 pkt.  

Kryterium 2 - Liczba pracowników z przeszkoleniem z rozpoznania pirotechnicznego ponad 

wymagane 6 osób - 4 pracowników - przyznana punktacja – 10,00 pkt.  

Kryterium 3 - Liczba pracowników z przeszkoleniem z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej ponad wymagane 15 osób – 4 pracowników - przyznana punktacja –  

10,00 pkt.  

Kryterium 4  - Skrócony czas dojazdu grupy interwencyjnej – 5 min. - przyznana punktacja – 

20,00 pkt. 

Łączna punktacja (suma kryterium 1, 2, 3 i 4) – 100,00 pkt.  

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie została odrzucona żadna 

oferta.  
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