
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Zapewnienie usług ochrony osób i mienia na potrzeby imprez i innych projektów
organizowanych

przez Krakowskie Biuro Festiwalowe w okresie od 04 sierpnia 2021 r. do 03 września 2021 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE

1.3.) Oddział zamawiającego: KBF

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351210040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WYGRANA 2

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-311

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 354 25 00

1.5.8.) Numer faksu: 12 354 25 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kbf.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kbf.krakow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kbf.krakow.pl/zamowienia/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zapewnienie usług ochrony osób i mienia na potrzeby imprez i innych projektów
organizowanych
przez Krakowskie Biuro Festiwalowe w okresie od 04 sierpnia 2021 r. do 03 września 2021 r.
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-618d9efd-da72-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00142981/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-10 09:42

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006935/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Ochrona osób i mienia na potrzeby imprez i innych projektów organizowanych przez
Krakowskie Biuro Festiwalowe

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00101873/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DP-271- 9/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 139000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia dotyczy usługi ochrony osób i mienia na potrzeby wydarzenia Kraków
Culture Summer 2021 organizowanego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe w okresie od 04
sierpnia 2021 r. do 03 września 2021 r., w tym imprez masowych w rozumieniu ustawy 20 marca
2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2171 z późn. zm.), imprez
na drogach publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz.U. 2021 poz. 450 z późn. zm.), a także ochrona infrastruktury technicznej i
instalacji eksponowanych w przestrzeni miejskiej. Wszystkie w/w imprezy i przedsięwzięcia
odbędą się w Krakowie. W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany będzie
również do przygotowania zgodnych ze scenariuszami imprez całościowych wniosków o
zezwolenie na organizację imprez masowych lub imprez na drodze (wykorzystanie drogi w
sposób szczególny), w tym Planów Zabezpieczenia Imprezy, a następnie, po akceptacji
przygotowanej dokumentacji przez przedstawiciela Zamawiającego, złożenia w imieniu
Zamawiającego wniosków i dążenia do uzyskania pozytywnej decyzji administracyjnej, łącznie z
wystąpieniem do właściwych służb o wydanie opinii niezbędnych do uzyskania decyzji.
Zamawiający szacuje, iż w ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie realizował
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zadania w ramach 3 imprez masowych oraz imprez niemasowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 48,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Ochrony HEKTOR
Grzegorz Pocięgiel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6792735481

7.3.3) Ulica: ul. Marcina Bielskiego 6
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7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-815

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie części dotyczącej pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę -
podwykonawca ECP SECURITY SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie, ul. Marcina Bielskiego 6, 30-
815 Kraków
Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy stanowi 10% wartości całego
zamówienia.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 171000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2021-08-04 do 2021-09-03
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