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       Warszawa, 12.03.2020 r. 

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 
ul.  Prymasa Augusta Hlonda 1 

02-972 Warszawa 
tel.: (22) 308 14 91 

e-mail: przetarg@mt514.pl 
 
 

adres strony internetowej Zamawiającego (URL): http://mt514.nowybip.pl/zamowienia-publiczne 
 

Adres do korespondencji: 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 

Al. Rzeczypospolitej 1 
02-972 Warszawa 

 

Dotyczy: Usługa sprzątania Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz baraku 
wolontariatu. Znak sprawy: 69/DIA/ZoC/2020 

 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Stosownie do treści art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego niniejszym informuje, 
co następuje: 
W dniu 12.03.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego, Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa nastąpiło jawne otwarcie ofert. 
Otwarcie ofert nastąpiło bezpośrednio po upływie terminu do składania ofert, który upłynął w dniu  
12.03.2020 r. o godz. 12:00.  
Bezpośrednio przed otwarciem oferty Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia oraz podał nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach: 
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 413.594,83 zł 
brutto. 
 

 
Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, termin wykonania zamó-
wienia i warunki płatności: 
 
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty: 
 
OFERTA nr 1: 
 
PROTEGO SECURITY Sp. z o.o. 
ul. Jana Kazimierza 64 lok. 74 
01-248 Warszawa 
Cena oferty brutto – 557 928,00 zł 
 
Termin wykonania zamówienia:  Wykonawca oświadczył, zgodnie z Formularzem oferty 
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stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, że wykona zamówienie w terminach określonych w SIWZ. 
 
Wykonawca oświadczył, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
wzorem umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nich zawarte.  

 
 

OFERTA nr 2: 
 
RECTUS SECURITY Sp. z o.o. 
ul. Płochocińska 19 lok. 125 
03-191 Warszawa 
Cena oferty brutto – 420 660,00 zł 
 
Termin wykonania zamówienia:  Wykonawca oświadczył, zgodnie z Formularzem oferty 
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, że wykona zamówienie w terminach określonych w SIWZ. 
 
Wykonawca oświadczył, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
wzorem umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nich zawarte.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


