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Sprawa 11/2016       Warszawa, dn. 12.07.2016 r. 
 
 

Wojciech Kępczyński 
Dyrektor 

 
 

Dotyczy : OCHRONY FIZYCZNEJ TEATRU MUZYCZNEGO ROMA. 

 
W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej 
Ustawą) Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie (Zamawiający) informuje na podstawie 
art. 92 Ustawy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: 
- Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Grupa 

DSF Sp. z o.o., Grupa DSF Security Sp. z o.o., KBG Sp. z o.o., ul. Powstańców 

4A lok. 67,05-091 Ząbki (oferta nr 1) z ceną 483 183,36 zł. Wykonawca 
przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert 
przewidzianych w pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej 
SIWZ: cena – 60%, Doświadczenie Wykonawcy – 20%, Kwalifikacje personelu – 15%, 
Doświadczenie w szkoleniach antyterrorystycznych – 5%. Wykonawca otrzymał 
największą liczbę punktów przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ. 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę 
niepodlegającą odrzuceniu. 
 
W ww. postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Grupa DSF Sp. z o.o., 
Grupa DSF Security Sp. z o.o., KBG Sp. z o.o., ul. Powstańców 4A lok. 67,05-091 Ząbki, 
2) Usługowa Spółdzielnia „Uniwersum”, ul. Marcina Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa. 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktację przyznaną ofertom: 
 

Numer 
oferty 

 
Liczba 
pkt w 

kryterium 
CENA 

 

Liczba pkt w 
kryterium 

DOŚWIADCZENIE 
WYKONAWCY 

 
Liczba pkt w 

kryterium 
KWALIFIKACJE 
PERSONELU 

 

 
Liczba pkt w 

kryterium 
DOŚWIADCZENIE 
W SZKOLENIACH 
ANTYTERRORYST

YCZNYCH 
 

Razem  
 

1 60 20 0 0 80 

2 53,31 0 0 0 53,31 
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Punktacja w kryterium „Cena” została przyznana na podstawie wzoru matematycznego 
umieszczonego w SIWZ: 
 
Oferta najkorzystniejsza cenowo  

Cena oferty analizowanej       
X   60 pkt. 

   
Punktacja w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” została przyznana na podstawie 
wykazu zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, które zostały zakończone (wykonane należycie) i dotyczyły 
pełnienia ochrony tylko w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych do 
wykonywania działalności kulturalnej (główny przedmiot działalności), w szczególności 
w teatrach, operach lub filharmoniach. Wykonawca, który złożył ofertę przedstawił 3 
zrealizowane (zakończone) zamówienia. Wykonawca Usługowa Spółdzielnia 
„Uniwersum” przedstawił jedynie zamówienia, które są w trakcie realizacji (nie zostały 
zakończone). Zamawiający wskazał precyzyjnie w SIWZ, iż ocenie punktowej będą 
podlegać jedynie zamówienia, które zostały zakończone (wykonane należycie). 
Punktacja w tym kryterium została przyznana na podstawie wzoru matematycznego 
umieszczonego w SIWZ: 
 
liczba zamówień wykonanych należycie oferty badanej 

najwyższa liczba zamówień wykonanych należycie      
X

  
20 pkt.

 
spośród wszystkich ofert  niepodlegających odrzuceniu      
 
Punktacja w kryterium „Kwalifikacje personelu” została przyznana na podstawie 
wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia. Zgodnie z SIWZ, 
Zamawiający brał pod uwagę jedynie te osoby, u których Wykonawca jest w stanie 
udokumentować posiadane doświadczenie. Żaden z Wykonawców nie złożył dowodu 
potwierdzającego deklarowane doświadczenie. Nie ma więc możliwości przyznania 
punktów w tym kryterium. 
 
Punktacja w kryterium „Doświadczenie w szkoleniach antyterrorystycznych” została 
przyznana na podstawie oświadczeń Wykonawców o ilości przeprowadzonych 
szkolenia antyterrorystyczne dla instytucji użyteczności publicznej oraz potwierdzeniu 
ich należytego wykonania poprzez dostarczenie dowodu (np. referencji), iż szkolenie 
odbyło się w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert i zostało 
przeprowadzone należycie. Wykonawca nr 1 przeprowadził 1 szkolenie, Wykonawca nr 
2 nie przeprowadził żadnego szkolenia. Zgodnie z SIWZ żaden z wykonawców nie 
przedstawił minimalnej ilości szkoleń, aby uzyskać punkty w tym kryterium. 
 
Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z 
przedmiotowego postępowania. Oferty Wykonawców nie podlegają odrzuceniu. 
 
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a, Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego bezzwłocznie – w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
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wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy nie odrzucono żadnej oferty oraz nie 
wykluczono żadnego wykonawcy. Powiadomienia o wyniku postępowania zostaną 
przesłane faksem. 
 

 


