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Warszawa, dnia  27 marca 2020 r. 

                                                                            WSZYSCY WYKONAWCY 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 
 

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  NA  
USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONEGO NA PODSTAWIE  
ART.  138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
tj. kwoty określonej w art. 138g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
Znak sprawy: KF.AZ.2401.5.AZ.2020 

 
Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

 
 
 
 
 

1. Zamawiający Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie informuje, że w wyniku badania i oceny 

oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu, za najkorzystniejszą ofertę została uznana: 

 
 
 
 
 

OFERTA nr 2: 
Konsorcjum firm w składzie: 

Janusz Gruchalski Jerzy Kotwas ZAMEK Spółka Jawna – Lider Konsorcjum 
TARGET Spółka Jawna Anna Łada Marcin Rokicki – Partner Konsorcjum 

ul. Gwiaździsta 15a lok. 400 
01-651 Warszawa 

Cena oferty brutto – 1 682 640,00 zł brutto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.5.AZ.2020 
 
 

 
 

 
2. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem 
dokonanej oceny ofert, a także przyznana punktacja w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Kryterium oceny 
ofert: 

cena (brutto) za 
wykonanie usługi   
[KRYTERIUM 

NR 1] 

Ilość przyznanych 
punktów 

 
Kryterium oceny ofert: 

doświadczenie 
własne Wykonawcy                                                                                      
[KRYTERIUM NR 

2] 
 
 

 
 
 
 

Ilość przyznanych 
punktów 

 
 
 
 
 

Suma  
punktów 

ŁĄCZNIE 
  

1 

Konsorcjum firm 
w składzie: 

Impel Safety Sp. z 
o.o. 

Impel Defender 
Sp. z o.o. 

Impel Facility 
Services Sp. z o.o. 
Impel Provider Sp. 

z o.o. 
Impel Technical 
Security Sp. z o.o. 

ul. Ślężna 118 
53-111 Wrocław 

1 994 182,42 
zł brutto 

50,63 pkt 

 
Usługa nr 1 
Usługa nr 2 
Usługa nr 3  
Usługa nr 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,00  pkt 
 

w tym: 
 

Usługa nr 1 : 
10  pkt 

Usługa nr 2:  
10  pkt 

Usługa nr 3:  
10  pkt 

Usługa nr 4:  
10   pkt 

 

90,63 
pkt 

  

2 

Konsorcjum firm 

w składzie: 

Janusz Gruchalski 

Jerzy Kotwas 

ZAMEK Spółka 

Jawna – Lider 

Konsorcjum 

TARGET Spółka 

Jawna Anna Łada 

Marcin Rokicki – 

Partner 

Konsorcjum 

ul. Gwiaździsta 

15a lok. 400 

01-651 Warszawa 

 

1 682 640,00 
zł brutto 

60 pkt 

 
Usługa nr 1 
Usługa nr 2 
Usługa nr 3  
Usługa nr 4 
Usługa nr 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,00  pkt 
 

w tym: 
 

Usługa nr 1 : 
10  pkt 

Usługa nr 2:  
10  pkt 

Usługa nr 3:  
10  pkt 

Usługa nr 4:  
10   pkt 

 

100 pkt 
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UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE 
 

OFERTA NR 1: 
Konsorcjum firm w składzie: 

Impel Safety Sp. z o.o. 
Impel Defender Sp. z o.o. 

Impel Facility Services Sp. z o.o. 
Impel Provider Sp. z o.o. 

Impel Technical Security Sp. z o.o. 
ul. Ślężna 118 

53-111 Wrocław 
 

Ofercie przyznano łącznie ilość punktów: 90,63 punktów 
Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
Oferta  nie podlega odrzuceniu.  
 
Zamawiający kierując się kryteriami oceny ofert przyjętymi w Ogłoszeniu o zamówieniu przyznał punkty 
w sposób następujący. 
Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu: 
(1) cena (brutto) za wykonanie usługi                                                                        60 % = 60  pkt                                                                                    
(2) doświadczenie własne Wykonawcy                                                                40 % = 40 pkt 
 
W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty, w kryterium „cena (brutto) za wykonanie 
usługi” zastosowano poniższy wzór:    

 
1) Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „cena (brutto) za wykonanie usługi”  

XC  x  60 
Sposób obliczenia XC: 
               Cena (brutto) najniższa za wykonanie usługi  
Xc =      ----------------------------------------------------------x 60 
           Cena (brutto) za wykonanie usługi badanej oferty  

  

 
Liczba punktów przyznana ofercie  w kryterium „cena (brutto) za wykonanie usługi” z zastosowaniem 
ww. wzoru: 40 pkt 
 
W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty, w kryterium doświadczenie własne 
Wykonawcy uwzględniono zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu, co następuje: 

 
Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „doświadczenie własne Wykonawcy”: 
Xz x  40 
Sposób obliczenia Xz: 

             
Zamawiający ocenił doświadczenie własne Wykonawcy (tzn. Zamawiający nie dopuszcza powoływania się 
przez Wykonawcę w ramach kryterium „doświadczenie własne Wykonawcy” na doświadczenie innego 
podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP) w zakresie usług bezpośredniej kwalifikowanej 
ochrony fizycznej w muzeach wykonanych  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 
Za każdą wykazaną usługę (umowę) bezpośredniej kwalifikowanej ochrony fizycznej w muzeach o 
wartości 300 000,00 zł brutto/każda jako doświadczenie własne Wykonawcy, wykonaną należycie w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca mógł otrzymać 10 punktów 
Maksymalnie Wykonawca mógł otrzymać 40 punktów. 
Zamawiający ocenił doświadczenie Wykonawcy  i przyznał punkty na podstawie złożonego wraz z ofertą 
Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 



 
 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.5.AZ.2020 
 
 

 
 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączonych dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,  o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a 
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy- stanowiący załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu. 
Jako muzeum Zamawiający rozumie jednostkę organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest 
gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i 
niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości 
historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie 
korzystania ze zgromadzonych zbiorów, zgodnie z art. 1 ustawy z dn. 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.  U.  z  
2019  r. poz. 917, 1726), wpisane do wykazu prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, zgodnie z art. 5b w/w ustawy. 
Wykonawca wskazał we wzmiankowanym wykazie 4 usługi (umowy) bezpośredniej kwalifikowanej 
ochrony fizycznej w muzeach o wartości 300 000,00 zł brutto/każda jako doświadczenie własne 
Wykonawcy, wykonaną należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. 
Zamawiający przyznał Wykonawcy za wykazane w wykazie usługi (umowy) bezpośredniej kwalifikowanej 
ochrony fizycznej w muzeach o wartości 300 000,00 zł brutto/każda jako doświadczenie własne 
Wykonawcy, wykonaną należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
po 10 punktów – tj. łącznie maksymalnie 40 punktów. 
 

OFERTA NR 2 
 

Konsorcjum firm w składzie: 
Janusz Gruchalski Jerzy Kotwas ZAMEK Spółka Jawna – Lider Konsorcjum 
TARGET Spółka Jawna Anna Łada Marcin Rokicki – Partner Konsorcjum 

ul. Gwiaździsta 15a lok. 400 
01-651 Warszawa 

 
Ofercie przyznano łącznie maksymalną ilość punktów: 100 punktów 
Wykonawca otrzymał maksymalną ilość punktów. 
Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
Oferta  nie podlega odrzuceniu.  
 
Zamawiający kierując się kryteriami oceny ofert przyjętymi w Ogłoszeniu o zamówieniu przyznał punkty 
w sposób następujący. 
Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu: 
(1) cena (brutto) za wykonanie usługi                                                                        60 % = 60  pkt                                                                                    
(2) doświadczenie własne Wykonawcy                                                                40 % = 40 pkt 
 
W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty, w kryterium „cena (brutto) za wykonanie 
usługi” zastosowano poniższy wzór:    

 
1) Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „cena (brutto) za wykonanie usługi”  

XC  x  60 
Sposób obliczenia XC: 
               Cena (brutto) najniższa za wykonanie usługi  
Xc =      ----------------------------------------------------------x 60 
           Cena (brutto) za wykonanie usługi badanej oferty  

  

 
Liczba punktów przyznana ofercie  w kryterium „cena (brutto) za wykonanie usługi” z zastosowaniem 
ww. wzoru: 40 pkt 
 
W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty, w kryterium doświadczenie własne 
Wykonawcy uwzględniono zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu, co następuje: 

 



 
 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.5.AZ.2020 
 
 

 
 

Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „doświadczenie własne Wykonawcy”: 
Xz x  40 
Sposób obliczenia Xz: 

             
Zamawiający ocenił doświadczenie własne Wykonawcy (tzn. Zamawiający nie dopuszcza powoływania się 
przez Wykonawcę w ramach kryterium „doświadczenie własne Wykonawcy” na doświadczenie innego 
podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP) w zakresie usług bezpośredniej kwalifikowanej 
ochrony fizycznej w muzeach wykonanych  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 
Za każdą wykazaną usługę (umowę) bezpośredniej kwalifikowanej ochrony fizycznej w muzeach o 
wartości 300 000,00 zł brutto/każda jako doświadczenie własne Wykonawcy, wykonaną należycie w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca mógł otrzymać 10 punktów 
Maksymalnie Wykonawca mógł otrzymać 40 punktów. 
Zamawiający ocenił doświadczenie Wykonawcy  i przyznał punkty na podstawie złożonego wraz z ofertą 
Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączonych dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,  o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a 
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy- stanowiący załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu. 
Jako muzeum Zamawiający rozumie jednostkę organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest 
gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i 
niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości 
historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie 
korzystania ze zgromadzonych zbiorów, zgodnie z art. 1 ustawy z dn. 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.  U.  z  
2019  r. poz. 917, 1726), wpisane do wykazu prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, zgodnie z art. 5b w/w ustawy. 
Wykonawca wskazał we wzmiankowanym wykazie 5 usług (umów) bezpośredniej kwalifikowanej ochrony 
fizycznej w muzeach o wartości 300 000,00 zł brutto/każda jako doświadczenie własne Wykonawcy, 
wykonaną należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. 
Zamawiający przyznał Wykonawcy za wykazane w wykazie usługi (umowy) bezpośredniej kwalifikowanej 
ochrony fizycznej w muzeach o wartości 300 000,00 zł brutto/każda jako doświadczenie własne 
Wykonawcy, wykonaną należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
po 10 punktów – tj. łącznie maksymalnie 40 punktów. 
 

Informacja o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni: N I E   D O T Y C Z Y 

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:  N I E   D O T Y C Z Y 

                                                                                                                       
 
 

 
 
W imieniu  

 
MUZEUM PAŁACU KRÓLA      
 JANA III W WILANOWIE              
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