Warszawa, dn. 15.02.2022 r.

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy

postępowania

prowadzonego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego Nr ZP/1/2022 pod nazwą:
„a) wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie
głównej Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego wraz z przyległym do
niego terenem w Warszawie, al. Wilanowska 204,
b) wykonanie usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia
w budynku biurowo-magazynowym w Warszawie przy ul. Senatorskiej
14,
c) wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w Willi
Narutowicza w wraz z przyległym do niego terenem w Warszawie, przy ul.
Parkowej 23.”
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło siedem ofert przy czym oferta
Agencji Ochrony MK Sp. z o.o. nie spełniała warunków formalnych poprzez niedołączenie
polisy ubezpieczeniowej. W dniu 11.02.2022 r. wezwano Agencję Ochrony MK Sp. z o.o., ul.
Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa w drodze wiadomości e-mail i skrzynki e-puap
oferenta do uzupełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez przedłożenie polisy
ubezpieczeniowej wyznaczając termin do dnia 14 lutego 2022 r. Do końca dnia 14 lutego
2022 r. nie wpłynęło uzupełnienie. W związku z tym Oferta została wykluczona z
postępowania.
W związku z powyższym dokonano oceny sześciu ofert spełniających kryteria
formalne:

a) Oferta nr 1: BASMA SECURITY Sp. z o. o., al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424
Warszawa - otrzymała 99,15 pkt.
b) Oferta nr 2: MM Service Monitoring Sp. z o.o., 95-080 Kruszów, ul. Trybunalska
21 (konsorcjum) – otrzymała 93,35 pkt.
c) Oferta nr 3: Civis Polska Sp. z o.o. – lider konsorcjum, ul. Piłsudskiego 2, 05-091
Ząbki – otrzymała 99,36 pkt.
d) Oferta nr 4: DGP SECURITY PARTNER Sp. z o.o., ul. Jesionowa 9A, 40-159
Katowice - lider konsorcjum - otrzymała 93,99 pkt.
e) Oferta nr 5: „STEKOP” Spółka Akcyjna - Lider Konsorcjum - otrzymała 87,43
pkt.
f) Oferta nr 6 Holding HUNTERS sp. z o.o. sp.k. – Lider konsorcjum – otrzymała
100 pkt.
Dnia 15.02.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy. Wybrano
ofertę Holding HUNTERS sp. z o.o. sp.k.- Lider Konsorcjum, ul. Bukowska 114, 62-065
Grodzisk Wielkopolski, HUNTERS24 sp. z o.o. sp.k., ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk
Wielkopolski, Green HUNTERS sp. z o.o. sp.k., Al. Jerozolimskie 151/4U, 02-326 Warszawa,
HUNTERS Ochrona Plus sp. z o.o., ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski, która
otrzymała 100 pkt.
Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta po
upływie pięciu dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, tj. najwcześniej w
dniu 20.02.2022 r.
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