
 

 

Numer sprawy DP-271-9/2021 

Kraków, dnia 16.07.2021 r. 

        

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. 

„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.” nr sprawy DP-271- 

9/2021 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA  

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej Pzp, uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i 

oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający – Krakowskie Biuro Festiwalowe, 

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę Agencja Ochrony HEKTOR 

Grzegorz Pocięgiel, ul. Marcina Bielskiego 6, 30-815 Kraków. 

Oferta Wykonawcy Agencja Ochrony HEKTOR Grzegorz Pocięgiel spełnia warunki wymagane przez 

Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała łącznie 95 pkt,  

w tym w poszczególnych kryteriach:  

Kryterium cena – 80 pkt, 

Kryterium zatrudnienie na umowę o pracę osób świadczących usługi ochrony podczas imprez masowych  

- 10 pkt, 

Kryterium doświadczenie koordynatorów, o których mowa w Rozdziale IX ust. 4 pkt 2) SWZ – 5 pkt. 

Wykonawca w złożonej ofercie skierował do realizacji zamówienia 3 koordynatorów, z których nie każdy  

(tylko 2) posiada doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa przy 

co najmniej 5 masowych imprezach o wymaganej charakterystyce, stąd Zamawiający przyznaje  

5 punktów. 

 

Pozostałe złożone oferty nie podlegające odrzuceniu otrzymały następujące oceny: 

Oferta nr 1 złożona przez Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Sp. z o.o., ul. Katowicka 115 C, 

41-500 Chorzów, uzyskała łącznie 77,69 pkt,  

w tym w poszczególnych kryteriach:  

Kryterium cena – 57,69 pkt, 

Kryterium zatrudnienie na umowę o pracę osób świadczących usługi ochrony podczas imprez masowych  

- 10 pkt, 

Kryterium doświadczenie koordynatorów, o których mowa w Rozdziale IX ust. 4 pkt 2) SWZ – 10 pkt. 

 

Oferta nr 3 złożona przez Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Impel Safety Sp. z.o.o., Partner 

konsorcjum: Impel Facility Services Sp. z o.o., adres – dotyczy wszystkich konsorcjantów - ul. Ślężna 

118, 53-111 Wrocław, uzyskała łącznie 70,51 pkt,  

w tym w poszczególnych kryteriach:  

Kryterium cena – 50,51 pkt, 



 

 

Kryterium zatrudnienie na umowę o pracę osób świadczących usługi ochrony podczas imprez masowych  

- 10 pkt, 

Kryterium doświadczenie koordynatorów, o których mowa w Rozdziale IX ust. 4 pkt 2) SWZ – 10 pkt. 

 

 

 

 (…) 

Izabela Błaszczyk  

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 
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