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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 

EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.), pn.: 

 

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

Znak sprawy: KF.AZ.2401.19.AZ.2020 

 

Warszawa, 14.12.2020 r. 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

 

Stosownie do treści art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 

r. poz. 1843 późn. zm.), Zamawiający Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie niniejszym informuje, co następuje: 

 

W dniu 14 grudnia 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się posiedzenie komisji przetargowej 

(zwanej dalej komisją) celem otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. 

W dniu 14 grudnia 2020 r. o godzinie 11:00 nastąpiło jawne otwarcie ofert.  

Otwarcie ofert nastąpiło bezpośrednio po upływie terminu do składania ofert który upłynął w dniu 14 grudnia 2020 r. o 

godzinie 10:00. 

Jawne otwarcie ofert nastąpiło poprzez transmisje online na platformie Facebook na stronie wydarzenia: „Publiczne 

otwarcia ofert w Muzeum Pałacu w Wilanowie” 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podała kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia oraz podał nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach: 

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 2 091 000,00 zł 

brutto  

2) Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta. 

Oferta nr 1 

Janusz Gruchalski Jerzy Kotwas Zamek spółka jawna – lider konsorcjum 

Ul. Gwiażdzista 15a lok. 400 

01-651 Warszawa 

Target społka jawna Anna Łada Marcin Rokicki – partner konsorcujm 

 

Cena oferty brutto: 2 081 848,80 zł 

 

Termin wykonania zamówienia: Wykonawca oświadczył, zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik 

nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, że wykona zamówienie w terminie określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

Wykonawca oświadczył, zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, 

że zawarte w warunkach umownych Ogłoszenia o zamówieniu zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności  

zostały przez niego zaakceptowane.  
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