
 

Sprawa ZP/TS/3/2022                  Warszawa, 22.12.2022 r. 
 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 

275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. ZAPEWNIENIE OCHRONY 

OSÓB I MIENIA W BUDYNKU TEATRU SYRENA. 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie podstawowym bez negocjacji 
na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), 
Teatr Syrena (Zamawiający) informuje, na podstawie art. 253 ust. 1 Ustawy, iż jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę: 
- Impel Safety Sp. z o.o., ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław z ceną 636 
781,82 zł. 
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert 
przewidzianych w pkt. 16 specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ): Cena 
– 100% (najniższa cena). Wykonawca zaoferował najniższą cenę i otrzymał największą 
liczbę punktów przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SWZ. Zamówienie 
zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą 
odrzuceniu. 
 
W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
1. Biuro Ochrony „Pantera” Bogdan Grzelecki, al. Armii Ludowej 9/2, 00-575 Warszawa, 
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Maxus Sp. z o.o. oraz 
MM Service Monitoring Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 64/66N, 93-408 Łódź, 
3. Impel Safety Sp. z o.o., ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław. 
 
Wykonawcy wstępnie potwierdzili spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania.  
 
Zamawiający ocenił następujące oferty niepodlegające odrzuceniu: 
 

Wykonawca 
Liczba punktów w kryterium 

Cena 

Impel Safety Sp. z o.o. 100 

Biuro Ochrony „Pantera” Bogdan Grzelecki 97 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia: Maxus Sp. z o.o. oraz MM Service Monitoring 

Sp. z o.o. 
93,82 

 
Wybrany Wykonawca potwierdził brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
 
Zgodnie z art. 308. ust. 2 Ustawy, Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Ustawy, w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający 
zamierza zawrzeć umowę nie wcześniej niż w dniu 28.12.2022 r. 
 


