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Strona internetowa prowadzonego postępowania 

http://bip.muzeumwp.pl/ogloszenia/ogloszenia-o-zamowieniach/ 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 4 ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania pn. „Usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2023 r.” 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, 

informuję, że Zamawiający, zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy PZP, dokonał wyboru 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym,  

o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy PZP, pn. Usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska 

Polskiego w 2023 r, w zakresie części nr 4 zamówienia. 

Najkorzystniejszą ofertę w zakresie części nr 4 zamówienia złożył Wykonawca: 

EKOTRADE Sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, który otrzymał największą 

liczbę punktów, a jego oferta została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 ust. 1 

ustawy PZP. 

Poniżej wskazuję nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, 

jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 

nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, w zakresie części nr 4 

zamówienia: 

 

 

L.p. 

 

Nazwa wykonawcy oraz adres 

 

Liczba punktów  

w kryterium cena 

 

 

Liczba punktów  

w kryterium czas 

reakcji grupy 

interwencyjnej 

 

 

Łączna liczba 

punktów 

 

1. 

 

EKOTRADE Sp. z o.o. 

ul. Melomanów 4 

00-712 Warszawa 
 

 

60,00 

 

40,00 

 

100,00 



 
 

 

 

 

2. 

 

Impel Security Solutions Sp. z o.o. 

ul. A. Słonimskiego 1 

 50-304 Wrocław 

Impel Safety Sp. z o.o. 

ul. A. Słonimskiego 1 

50-304 Wrocław 

Impel Defender Sp. z o.o. 

ul. A. Słonimskiego 1 

 50-304 Wrocław 

Impel Facility Services Sp. z o.o. 

ul. A. Słonimskiego 1 

 50-304 Wrocław 

Impel Technical Security Sp. z o.o., 

ul. A. Słonimskiego 1 

 50-304 Wrocław 

 

 

 

58,55 

 

 

40,00 

 

 

98,55 
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