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Warszawa, dnia 05.01.2022 r. 

 
Protokół 

z otwarcia ofert w dniu 5 stycznia 2022 r. o godz. 10:30 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z wyborem oferty najkorzystniejszej bez prowadzenia negocjacji pn.: 
„Przechowywanie 1500 m.b. dokumentów złożonych na 156 drewnianych jednostkach paletowych (jednostki paletowe stanowią własność GUS)”; numer sprawy: 
24/GP/TP/2021, ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00327956/01 z dnia 2021-12-22. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 104 043,20 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 oferty 1 2 

Nazwa (firma)  
albo imię i nazwisko wykonawcy,   

adres siedziby lub miejsca zamieszkania 

Archivio Sp. z o.o. 
Ul. Annopol 4a 

03-236 Warszawa 

ArchiDoc S.A.  
ul. Niedźwiedziniec 10 

41-506 Chorzów   

Kryterium nr 1 – 60% 
Cena oferty brutto „C” (PLN) 61 478,35 zł brutto 85 194,72 zł brutto  

Kryterium nr 2 – 15 % 
Odległość miejsca przechowywania  – „O” -  15% 

a) 0 pkt. – za deklarację odległości miejsca 
przechowywania akt od siedziby Zamawiającego 
powyżej 80 km; 

b) 5 pkt. - za deklarację odległości miejsca 
przechowywania akt od siedziby Zamawiającego 
powyżej 50 km, ale nie więcej niż 80 km; 

c) 15 pkt. - za deklarację odległości miejsca 
przechowywania akt od siedziby Zamawiającego do 50 
km.  

c) c) 

Kryterium nr 3 – 10 % 
Automatyczny system alarmujący – „A” – 10% 

a) 0 pkt. – za brak deklaracji posiadania automatycznego 
systemu alarmującego w razie zagrożenia policję lub 
agencję ochrony osób i mienia; 

b) b) 
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b) 10 pkt. – za deklarację posiadania automatycznego 
systemu alarmującego w razie zagrożenia policję lub 
agencję ochrony osób i mienia. 

Kryterium nr 4 – 10 % 
System rejestrujący temperaturę oraz wilgotność – „R” – 10 % 

a) 0 pkt. – za brak deklaracji posiadania systemu 
rejestrującego co najmniej raz dziennie temperaturę i 
wilgotność powietrza w magazynach archiwalnych, 
umożliwiającego generowanie raportu miesięcznego, 
wysyłanego raz w miesiącu drogą elektroniczną 
Zamawiającemu; 

b) 10 pkt. – za deklarację posiadania systemu 
rejestrującego co najmniej raz dziennie temperaturę i 
wilgotność powietrza w magazynach archiwalnych, 
umożliwiającego generowanie raportu miesięcznego, 
wysyłanego raz w miesiącu Zamawiającemu (od strony 
dziedzińca) do siedziby GUS – 0 pkt. 

b) b) 

Kryterium nr 5 – 5 % 
  zatrudnienie do realizacji zamówienia co najmniej jednej 

osoby do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia, 
posiadającej status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia 
– w pełnym wymiarze czasu pracy albo – 1 osoby bezrobotnej w 

pełnym wymiarze czasu pracy – „S” - 5 % 
a) 0 pkt. – za brak deklaracji zatrudnienia do realizacji 

zamówienia co najmniej jednej osoby do 30 roku życia 
lub po ukończeniu 50 roku życia, posiadającej status 
osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia – w 
pełnym wymiarze czasu pracy albo – 1 osoby 
bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy; 

b) 5 pkt. – za deklarację zatrudnienia do realizacji 
zamówienia co najmniej jednej osoby do 30 roku życia 
lub po ukończeniu 50 roku życia, posiadającej status 
osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia – w 
pełnym wymiarze czasu pracy albo – 1 osoby 
bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy.  

a) b) 

Warunki gwarancji  Zgodnie z SWZ Zgodnie z SWZ 

Termin wykonania Zgodnie z SWZ Zgodnie z SWZ 

Warunki płatności Zgodnie z SWZ Zgodnie z SWZ 
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Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 

Olga Czerska  Przewodnicząca komisji Praca zdalna 

Weronika Danowska Sekretarz Praca zdalna 

Bartosz Wielądek Sekretarz Nieobecny 

Karolina Jakóbowska Członek Praca zdalna 

Eleonora Węgłowska – Bulińska  Członek  Praca zdalna 

 


