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Warszawa, dnia 23.11.2021 r. 
Protokół 

z otwarcia ofert w dniu 23 listopada 2021 r. o godz. 10:30 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana wind z przebudową szybów w budynkach 
„A” i „B” Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 - Etap II”, numer sprawy: 26/DB/TP/2021. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 2.297.640,00 zł brutto,  

Zestawienie ofert 
Do upływu terminu składania ofert złożono:  
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę) 

Nr
 

of
er

ty
 Nazwa (firma)  

albo imię i nazwisko wykonawcy,   
adres siedziby lub miejsca 

zamieszkania 

Kryterium nr 1 
Cena oferty 
brutto „C” 

(PLN) 

Kryterium nr 2 
Wykonanie i przekazanie 

Zamawiającemu instrukcji 
BHP „IBHP” 

Deklaracja wykonania i 
przekazania 

Zamawiającemu, w 
terminie do 7 dni od daty 

protokolarnego 
przekazania Wykonawcy 

terenu budowy, instrukcji 
BHP w zakresie 

bezpiecznego poruszania 
się osób w sąsiedztwie 

terenu budowy 

TAK/NIE 

Kryterium nr 3 
Zatrudnienie osoby 

niepełnosprawnej lub bezrobotnej 
„S”   

Deklaracja zatrudnienia do 
realizacji przedmiotu zamówienia 
co najmniej 1 osoby z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności lub 
co najmniej 1 osoby bezrobotnej w 

rozumieniu ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku, 

TAK/NIE 

Kryterium nr 4 
 

Zastępowalność kluczowego personelu” „ZP” 
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Podkryterium nr 1  
Zastępowalność 

Kierownika Budowy -  
„ZKB” 

Deklaracja zgłoszenia 
Zamawiającemu 
konieczności zastąpienia 
Kierownika Budowy oraz 
dostarczenia dokumentów 
potwierdzających 
spełnianie minimalnych 
wymagań Zamawiającego w 
zakresie kwalifikacji i 
doświadczenia:  
a) do godziny 10:00 rano 
następnego dnia roboczego 
po dniu, w którym zaistnieje 
konieczność zastąpienia,  
b) po godzinnie 10:00 rano 
drugiego dnia po dniu, w 
którym zaistnieje 
konieczność zastąpienia –  

Podkryterium nr 2 
Zastępowalność monterów 

przewidzianych do wykonywania 
czynności montażu dźwigów, 
posiadających uprawnienia 
wymagane przy obsłudze i 

konserwacji dźwigów osobowych 
elektrycznych z zaświadczeniem 
kwalifikacyjnym wydanym przez 

UDT – „ZMUDT” 
Deklaracja zgłoszenia 
Zamawiającemu konieczności 
zastąpienia monterów 
przewidzianych do wykonywania 
czynności montażu dźwigów, 
posiadających uprawnienia 
wymagane przy obsłudze i 
konserwacji dźwigów osobowych 
elektrycznych z zaświadczeniem 
kwalifikacyjnym wydanym przez 
UDT oraz dostarczenia dokumentów 
potwierdzających spełnianie 
minimalnych wymagań 
Zamawiającego: 
a) do godziny 10:00 rano 
następnego dnia roboczego po 
dniu, w którym zaistnieje 
konieczność zastąpienia,  
b) po godzinnie 10:00 rano drugiego 
dnia po dniu, w którym zaistnieje 
konieczność zastąpienia. 

Podkryterium nr 3 
Zastępowalność monterów 

w branży elektrycznej 
posiadających świadectwa 
kwalifikacyjne kategorii D 

lub E - „ZME” 
Deklaracja zgłoszenia 
Zamawiającemu 
konieczności zastąpienia 
monterów w branży 
elektrycznej posiadających 
świadectwa kwalifikacyjne 
kategorii D lub E oraz 
dostarczenia dokumentów 
potwierdzających 
spełnianie minimalnych 
wymagań Zamawiającego: 
a) do godziny 10:00 rano 
następnego dnia roboczego 
po dniu, w którym zaistnieje 
konieczność zastąpienia,  
b) po godzinnie 10:00 rano 
drugiego dnia po dniu, w 
którym zaistnieje 
konieczność zastąpienia. 
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Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 

Marzena Brzychcy  Przewodniczący komisji praca zdalna 

Agnieszka Jagoda Sekretarz praca zdalna 

Bartosz Wielądek Sekretarz praca zdalna 

Cezary Gregorczyk Członek zwolnienie lekarskie 

Krzysztof Dudziński Członek  zwolnienie lekarskie 

Robert Rońda członek praca stacjonarna 
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WINDA-WARSZAWA Sp. z o. o. 
ul. Surowieckiego 12 
02-784 Warszawa 

2.182.745,70 TAK TAK a) a) a) 
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LIFTPROJEKT INŻYNIERIA 
DŹWIGOWA PAWEŁ RAFALIK 
Kalinowo 86 
07-304 Ostrów Mazowiecka 

3.655.560,00 NIE NIE a) a) a) 
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