
 

         Gdańsk, dnia 18.12.2020r. 

 

 

Dot. Zamówienia na usługi społeczne - Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej 

obiektu, mienia i osób w budynku Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku oraz Centrum 

św. Jana w Gdańsku, znak: ZP/NCK/4/2020. 

 

Zamawiający informuje o wynikach postępowania: 

 

1. W postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto (PLN) 

1. 1 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne 

„CERTUS” Sp. z o.o.  

ul. Kartuska 193, 80-122 Gdańsk 

595.960,09 

2. 2 Nord Security Sp. z o.o. 

Ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk 

627.071,04 

3. 3 Impel Safety Sp. z o.o. 

Impel Facility Services Sp. z o.o. 

Impel Defender Sp. z o.o. 

Impel Provider Sp. z o.o. 

Ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 

660.750,77 

4. 4 Aspekt Sp. z o.o. 

Ul. Modlińska 51 lok. 223, 03-199 Warszawa 

Target Sp. J. Anna Łada Marcin Rokicki 

Ul. Gwiaździsta 15a lok. 400, 01-651 Warszawa 

Janusz Gruchalski Jerzy Kotwas Zamek Sp. J.  

ul. Gwiaździsta 15a lok. 400, 01-651 Warszawa 

Basma Security Sp. z o.o. 

Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa 

642.198,37 

 

2. Oferty oceniono następująco:  

poz Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Kryterium 1 cena 

oferty - 70% 

Kryterium 2 

doświadczenie 30% razem 

  
Wartość  Suma 

pkt. 

ilość 

usług 

ilość 

pkt 

suma 

pkt 

1 Aspekt Sp. z o.o. 

Target Sp. J. Anna Łada 

Marcin Rokicki 

Janusz Gruchalski Jerzy 

Kotwas Zamek Sp. J.  

Basma Security Sp. z o.o. 

642198,37 64,96 19 
33 

(4+29) 
30,00 97,96 

2 Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowo-

Produkcyjne „CERTUS” 

Sp. z o.o.  

595960,09 70,00 8 
10 

(2+8) 
9,09 79,09 

3 Nord Security Sp. z o.o. 627071,04 66,53 6 
6,00 

(2+4) 
5,45 71,98 

4 Impel Safety Sp. z o.o. 660750,77 63,14 9 8,00 7,27 70,41 



 

Impel Facility Services 

Sp. z o.o. 

Impel Defender Sp. z o.o. 

Impel Provider Sp. z o.o. 

(2+6) 

 

Uzasadnienie oceny uzyskanej w kryterium 2 – „doświadczenie”. 

Przy ocenie uwzględniono całościowo informacje wskazane w wykazie oraz referencjach a 

także złożone na wezwanie wyjaśnienia.  

 

1. Oferta Aspekt Sp. z o.o., Target Sp. J. Anna Łada Marcin Rokicki, Janusz Gruchalski Jerzy 

Kotwas Zamek Sp. J., Basma Security Sp. z o.o. 

 

W wykazie złożonym wraz z ofertą wykonawca wskazał 22 usługi stałej, całodobowej 

fizycznej ochrony osób i mienia, spełniające łącznie poniższe warunki: 

- świadczone w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury (klasa 1261 i 1262 PKOB), 

- świadczone nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy,  

- o łącznej wartości każdej wskazanej usługi co najmniej 500.000,00 zł brutto. 

Dla usług wskazanych w poz. 3, poz. 8 i poz. 15 – nie załączono dowodów określających, czy 

te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, załączono jedynie oświadczenie 

wykonawcy. Zgodnie z treścią Rozdz. VI ust. 3 ogłoszenia, przy ocenie mogą być wzięte pod 

uwagę wyłącznie usługi potwierdzone dowodami określającymi czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie (referencje, protokoły odbioru usługi jednoznacznie 

określające należyte wykonanie/wykonywanie usług). Dowody te należy złożyć wraz z ofertą. 

Dowody te nie podlegają uzupełnieniu w trakcie postępowania. Wobec powyższego przy 

ocenie nie uwzględniono powyższych usług.  

Za wskazanie powyżej 15 usług spełniających wymagane warunki przyznano 4 pkt. 

Dodatkowo w ofercie wskazano 30 usług świadczonych w budynku zabytkowym, powyżej 

wymaganego warunkiem udziału minimum (1 usługa), z czego nie uwzględniono usługi 

wskazanej w poz. 8 z powodu braku dowodów określających czy ta usługa została wykonana  

należycie. Wobec powyższego za wskazanie usług w budynkach zabytkowych wykonawca 

otrzymał dodatkowo 29 pkt.  

 

2. Oferta Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „CERTUS” Sp. z o.o. 

W wykazie złożonym wraz z ofertą wykonawca wskazał 8 usług stałej, całodobowej fizycznej 

ochrony osób i mienia, świadczonych w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury, 

nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, o łącznej wartości każdej wskazanej usługi co 

najmniej 500.000,00 zł brutto. Za wskazanie 8 usług spełniających wymagane warunki 

przyznano 2 pkt. 

Dodatkowo w ofercie wskazano 8 usług świadczonych w budynkach zabytkowych (usługa dla 

NCK – dwa budynki zabytkowe), powyżej wymaganego warunkiem udziału minimum (1 

usługa). Wobec powyższego za wskazanie usług w budynkach zabytkowych wykonawca 

otrzymał dodatkowo 8 pkt.  

 

 

3. Oferta Impel Safety Sp. z o.o., Impel Facility Services Sp. z o.o., Impel Defender Sp. z o.o. 

Impel Provider Sp. z o.o. 

W wykazie złożonym wraz z ofertą wykonawca wskazał 9 usług stałej, całodobowej fizycznej 

ochrony osób i mienia, świadczonych w budynkach przeznaczonych na potrzeby kultury, 

nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, o łącznej wartości każdej wskazanej usługi co 



 

najmniej 500.000,00 zł brutto. Za wskazanie 9 usług spełniających wymagane warunki 

przyznano 2 pkt. 

Dodatkowo w ofercie wskazano 6 usług świadczonych w budynkach zabytkowych (usługa dla 

Muzeum Niepodległości w Warszawie – dwa budynki zabytkowe), powyżej wymaganego 

warunkiem udziału minimum (1 usługa).  

Wobec powyższego za wskazanie usług w budynkach zabytkowych wykonawca otrzymał 

dodatkowo 6 pkt.  

 

4. Oferta Nord Security Sp. z o.o. 

W wykazie złożonym wraz z ofertą wykonawca wskazał 6 usług stałej, całodobowej fizycznej 

ochrony osób i mienia, świadczonych w budynkach przeznaczonych na potrzeby kultury 

(klasa 1261 i 1262 PKOB), nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, o łącznej wartości 

każdej wskazanej usługi co najmniej 500.000,00 zł brutto. Za wskazanie 6 usług 

spełniających wymagane warunki przyznano 2 pkt. 

Dodatkowo w ofercie wskazano 4 usługi świadczonych w budynkach zabytkowych, powyżej 

wymaganego minimum (jedna usługa). Za wskazanie usług w budynkach zabytkowych 

wykonawca otrzymał dodatkowo 4 pkt.  

 

3. Dokonano wyboru oferty:  

 

Aspekt Sp. z o.o. 

Ul. Modlińska 51 lok. 223, 03-199 Warszawa 

Target Sp. J. Anna Łada Marcin Rokicki 

Ul. Gwiaździsta 15a lok. 400, 01-651 Warszawa 

Janusz Gruchalski Jerzy Kotwas Zamek Sp. J.  

ul. Gwiaździsta 15a lok. 400, 01-651 Warszawa 

Basma Security Sp. z o.o. 

Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa 

 

Za cenę: 642.198,37 zł 

 

Uzasadnienie: 

Oferta uzyskała najwyższą ocenę w oparciu o kryteria wskazane w ogłoszeniu. 

 


