
 

Numer sprawy DZP-271-6/2022 

  Kraków, dnia 09 maja 2022 r. 

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji pn. Zapewnienie usług ochrony osób i mienia na potrzeby imprez i innych projektów 

organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, nr sprawy: DZP-271-6/2022 
 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Szanowni Państwo, 

1. Zamawiający – Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z art. 

266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta: 

Konsorcjum: 

Impel Facility Services sp. z o.o. 

(Lider Konsorcjum) 

ul. Ślężna 118 

53-111 Wrocław 

i 

Impel Safety sp. z o.o. 

(Członek Konsorcjum) 
ul. Ślężna 118 

53-111 Wrocław 

na: 

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

przez Krakowskie Biuro Festiwalowe 

Cena brutto oferty: 

83.305,01 zł 

(słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięć złotych 01/100) 

Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

 
2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty: 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 

1 

Konsorcjum: 

Impel Facility Services sp. z o.o. 

(Lider Konsorcjum) 

ul. Ślężna 118 

53-111 Wrocław 

i 

Impel Safety sp. z o.o. 

(Członek Konsorcjum) 
ul. Ślężna 118 

53-111 Wrocław 

2 
Grzegorz Pocięgiel - Agencja Ochrony Hektor 

ul. Marcina Bielskiego 6 



 

30-815 Kraków 

3 
Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA sp. z o.o. 

ul. Katowicka 115 C 

41-500 Chorzów 

 
3. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów: 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Liczba 

punktów 

przyznana dla 

kryterium 

oceny ofert 

„Cena” 

Liczba 

punktów 

przyznana dla 

kryterium 

oceny ofert 

„Dodatkowe 

zatrudnienie 

na umowę o 

pracę osób 

świadczących 

usługi 

ochrony 

podczas imprez 

masowych” 

Liczba 

punktów 

przyznana dla 

kryterium 

oceny ofert 

„Dodatkowe 

doświadczenie 

zawodowe 

koordynatorów 

ochrony” 

1 

Konsorcjum: 

Impel Facility Services sp. 

z o.o. 

(Lider Konsorcjum) 

ul. Ślężna 118 

53-111 Wrocław 

i 

Impel Safety sp. z o.o. 

(Członek Konsorcjum) 
ul. Ślężna 118 

53-111 Wrocław 

80 10 10 

 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, 

z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

niniejszego ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

5. Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej w 

terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Pzp. 

 

 

 (…) 

Magdalena Doksa - Tverberg  

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 


