Warszawa, 1 października 2021 r.
Muzeum Niepodległości w Warszawie
ul. Al. Solidarności 62
00-240 Warszawa
Numer referencyjny postępowania: ZP.272.1/2021
Numer BZP: 2021/BZP00147754/01
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania
[art. 253 ust. 2 ustawy Pzp]
Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", zamawiający
informuje, że w postępowaniu na „Usługę kompleksowego sprzątania przestrzeni
budynków i terenów zewnętrznych należących do Muzeum Niepodległości i jego Oddziałów
– Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”:
1) oferta wykonawcy AWIMA spółka jawna B. Wiśniewski z siedzibą w Józefowie (05-410)
przy ul. 3 Maja 2B lok. 22 została wybrana jako oferta najkorzystniejsza;
2) oferty złożyli wskazani w tabeli wykonawcy, których ofertom zostały przyznane oceny jak
niżej:
Lp.

a
1

2

3

Nazwa
albo imię i nazwisko
wykonawcy

Siedziba albo Punktacja przyznana ofertom
miejsce
w każdym kryterium oceny
zamieszkania
ofert
lub miejsce
wykonywania kryterium kryteriu kryteriu
działalności
1
m2
m3
wykonawcy
b
c
d
e
f
AWIMA spółka
ul. 3 Maja 2b
jawna B. Wiśniewski lok. 22 05-410
60
25
15
Józefów
Konsorcjum firm:
ul.Mickiewicza
Asysta-Interservice 63
Asysta Sp. z o.o.
01-625
Lider i Agencja
Warszawa
x
x
x
Ochrony
Interservice s.j.
Kultys Partner
Interlux Kania
ul. Żeromskiego
Małgorzata Kania
19
x
x
x
Łukasz spółka
07-417
cywilna
Ostrołęka

Łączna
punktacja we
wszystkich
kryteriach

Uwagi

h

i
Oferta
najkorzystni
ejsza
Oferta
odrzucona

100

x

x

Oferta
odrzucona

Uzasadnienie faktyczne i prawne oceny ofert:
oferta wykonawcy wskazanego w pkt 1 oraz wskazanego w tabeli w pkt 2 lp. 1 nie została
odrzucona i otrzymała najwyższą liczbę punktów, bo w kryterium 1 otrzymała 60 pkt, w
kryterium 2 otrzymała 25 pkt i w kryterium 3 otrzymała 15 pkt, co w sumie dało tej ofercie

100 pkt. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w dokumentacji
zamówienia i została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu.
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