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Sygn./znak sprawy: MSN/7/TP/2021 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA  
NR MSN/7/TP/2021 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021 r., poz. 1129 – dalej PZP) pn. Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów oraz monitoringu 
wizyjnego na potrzeby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, znak sprawy: MSN/7/TP/2021.  
 
Działając na podstawie art. 253 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
informuje, że w wyniku ww. postępowania została złożona 1 oferta. 
 
Oferta 

1. TARGET Spółka Jawna  
Anna Łada Marcin Rokicki  
01-615 Warszawa  
ul. Gwiaździsta 15a lok. 400 

2. ASPEKT Sp. z o. o. 
03-199 Warszawa  
ul. Modlińska 51 lok. 223 

 
Cena oferty obejmująca realizację zamówienia podstawowego - 700 078,08 zł brutto 
Cena oferty obejmująca realizację zamówienia objętego prawem opcji - 37 839,91 zł brutto 
Łączna cena oferty - 737 917,99 zł brutto 

 

 
Otwarcia ofert dokonano w dniu 17 grudnia 2021 r o godz. 12:30.  
W toku badania i oceny ofert, Komisja Przetargowa stwierdziła, że oferta złożona w postępowaniu jest 
ważna, spełnia wymagania SWZ i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała następującą punktację w 
kryteriach oceny ofert: 
 
Kryterium cena: 60 pkt  
Kryterium utrzymanie w gotowości centrum koordynacyjnego: 
- czas reakcji koordynatora w wypadku zgłoszenia telefonicznego: 20 pkt 
- czas reakcji koordynatora w wypadku zgłoszenia e-mail: 20 pkt  
Łączna ilość punktów w kryteriach oceny ofert: 100 pkt  
 
W związku z powyższym Zamawiający, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, po przedłożeniu 
przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia dokonuje wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum 
TARGET Spółka Jawna Anna Łada Marcin Rokicki, ASPEKT Sp. z o. o. w niniejszym postępowaniu. 

Przewidywany termin podpisania umowy: zgodnie z art. 308 ust 3 pkt 1 lit a) ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

   (-) Joanna Mytkowska 
   /-/ podpis na oryginale 
   Dyrektor 


