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Protokół z przebiegu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

na usługi ochrony fizycznej połączone z utrzymaniem czystości w siedzibie Muzeum  

Zabawek i Zabawy w Kielcach  

  

 

1. Przedmiotem zamówienia  w niniejszym postępowaniu były usługi ochrony fizycznej połączone z 

utrzymaniem czystości w siedzibie Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. 

 

2. Postępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę na podstawie art.  69 i 70 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.). 

 

3. Zaproszenie do składania ofert wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia skierowano 

do następujących Wykonawców: 

 1. Agencja Ochrony HERKULES  S. C.,  Kielce ul. Winnicka 24 

2. IMPEL CLEANING  Sp. z o.o., Kielce ul. Warszawska 31 

3. Agencja Ochrony Osób i Mienia JUSTUS  Sp. z o.o., Kielce ul. Boczna 15 

4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA – CK  Sp. z o.o., Kielce ul. Warszawska 34 

5. Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA  Sp. z o.o. ODDZIAŁ KIELCE, ul. Chęcińska 12 

6. Międzywojewódzka Usługowa Spółka Inwalidów w Kielcach Sp. z o.o. ul.   Paderewskiego 14 

 

4. W określonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 20 grudnia 2006 r. wpłynęły dwie oferty 

od następujących wykonawców: 

-   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA – CK Sp. z o.o.   

-  Agencja Ochrony HERKULES S.C. 

 

Pozostali wykonawcy nie złożyli ofert. 

 

5. Przed otwarciem ofert  Zamawiający podał do publicznej wiadomości kwotę jaką przeznaczył na 

wykonanie zamówienia.   

6. Po otwarciu ofert Zamawiający stwierdził, że obie oferty nie podlegają odrzuceniu, oraz zostały 

złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania.  

 

7. Po dokonaniu szczegółowej analizy złożonych ofert Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę 

Wykonawcy Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KARABELA – CK Sp. z o.o., które zaoferowało 

wykonanie zamówienia za najniższą cenę w kwocie brutto: 69.147,65 zł. (słownie: sześćdziesiąt 

dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 65/100).   

 

8. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

 

9. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 

10. W postępowaniu nie złożono protestu. 

 

11. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na usługi ochrony fizycznej połączone z utrzymaniem 

czystości została zawarta w dniu 28 grudnia 2006 roku z Wykonawcą wskazanym w pkt. 7. 

 

 

 

 

Jolanta Podsiadło 

Dyrektor 

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach  

 

 

 


