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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
Muzeum Sztuki Współczesnej „w organizacji” w Krakowie ul Rzeźnicza 2A, 31-540 Kraków, zwane w dalszej części 

Zamawiającym, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. Nr 113, poz. 759z 2010r z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą” informuje, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi ochrony osób i mienia dla Muzeum 

Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum 

EKOTRADE-DYSKAM, pełnomocnik konsorcjum: EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa 

Jedyna oferta, która została złożona w postępowaniu.  

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Konsorcjum EKOTRADE-DYSKAM, pełnomocnik konsorcjum: EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację: 

Liczba pkt w kryterium cena – 70 pkt. 

Liczba pkt w kryterium Posiadanie przez Wykonawcę zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się 

poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi potwierdzającego posiadanie systemu 

zarządzania jakością usług ochrony osób i mienia (np. typu certyfikat zgodności z normą ISO 9001-2000 lub 

inny równoważny dokument potwierdzający odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych 

środków zapewnienia jakości świadczonych usług) – 10 pkt. 

Liczba pkt w kryterium Ilość należycie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług, odpowiadających 

swoim rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia – 20 pkt. 

Punktacja łączna – 100 pkt. 

 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty  

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 litera a) ustawy umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 

 

 

 


