Warszawa, 28.01.2022 r.

Sygn./znak sprawy: MSN/8/TP/2021

ZAWIADOMIENE O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
w części I
NR ZP- MSN/8/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 sprzątania na potrzeby
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z podziałem na dwie części, znak sprawy:
MSN/8/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 z póń.zm.), dalej „ustawa Pzp”, Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie informuje, że w wyniku ww. postępowania na część I zostały złożone 2
oferty.
Oferta 1
Zakłady Usługowe „EZT” S.A.
Ul. Modrzewiowa 7
41-219 Sosnowiec
Część1 - cena brutto za cały okres realizacji umowy - 168.116,40 zł brutto
Prawo opcji dla części 1 - 33.062,40 zł brutto
Łączna wartość oferty na część 1 obejmująca zamówienie podstawowe i prawo opcji - 201.178,80
zł brutto
Oferta 2
Ochrona Juwentus BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k
Ul. Poloneza 91
02-826 Warszawa
Część 1 – cena brutto za cały okres realizacji umowy - 319.334,40 zl brutto
Prawo opcji dla części 1 – 58.056,00 zł brutto
Łączna wartość oferty na część 1 obejmująca zamówienie podstawowe i prawo opcji – 377.390,40
zł brutto
Otwarcia ofert dokonano w dniu 28 grudnia 2021 r o godz. 12:30.
W toku badania i oceny ofert, Komisja Przetargowa stwierdziła, że oferty złożone w postępowaniu
są ważne, spełniają wymagania SWZ i nie podlegają odrzuceniu oraz uzyskały następującą
punktację w kryteriach oceny ofert:

Oferta 1
Kryterium I – Cena – 60 pkt.,
Kryterium II - Aspekty społeczne – 10 pkt
Kryterium III – Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia – 30 pkt
Łącznie – 100 pkt
Oferta 2
Kryterium I – Cena – 31,98 pkt.,
Kryterium II - Aspekty społeczne – 10 pkt
Kryterium III – Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia – 30 pkt
Łącznie – 71,98 pkt
W związku z powyższym Zamawiający Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, po przedłożeniu
przez Wykonawcę wyjaśnień w zakresie art. 224 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) oraz podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw
wykluczenia dokonuje wyboru oferty złożonej przez Zakłady Usługowe „EZT” S.A.,
ul. Modrzewiowa 7, 41-219 Sosnowiec, jako najkorzystniejszej złożonej w niniejszym postępowaniu
na część I.
Przewidywany termin podpisania umowy: zgodnie z art. 308 ust 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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