
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: Zapewnienie usług zabezpieczenia 

multimedialnego, scenotechnicznego, scenograficznego oraz innych usług w dniach 4-5 

października 2019 r. niezbędnych do należytego przeprowadzenia państwowej ceremonii 

pogrzebowej. 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

nie 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Krajowy numer identyfikacyjny 

01205270800000, ul. Wspólna  2/4, 00-926  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, 

tel. 22 270 72 06, e-mail michal.tucholski@kombatanci.gov.pl, faks 22 250 52 06. 

Adres strony internetowej (url): http://www.kombatanci.gov.pl/pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja rządowa centralna 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zapewnienie usług zabezpieczenia multimedialnego, scenotechnicznego, scenograficznego 

oraz innych usług w dniach 4-5 października 2019 r. niezbędnych do należytego 

przeprowadzenia państwowej ceremonii pogrzebowej. 

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi 



II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 

Zapewnienie usług zabezpieczenia multimedialnego, scenotechnicznego, scenograficznego 

oraz innych usług w dniach 4-5 października 2019 r. niezbędnych do należytego 

przeprowadzenia państwowej ceremonii pogrzebowej śp. marszałka seniora Kornela 

Morawieckiego, działacza opozycji antykomunistycznej, przewodniczącego Rady do Spraw 

Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów 

Politycznych działającej przy Szefie Urzędu 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie było podzielone na części: 

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 98390000-3 

 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/10/2019 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 250000 

Waluta pln 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert:  1 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie 

 



Nazwa wykonawcy: JUSTPOINT Sp. z o.o. sp.k. 

Email wykonawcy: 

Adres pocztowy: ul. Chodakowska 26/32 lok. BC 

Kod pocztowy: 03-815 

Miejscowość: Warszawa 

Kraj/woj.: mazowieckie 

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 261604.41 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 261604.41 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 261604.41 

Waluta: pln 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 

OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

 



IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 66 ust.1 oraz 67 ust. 

1 pkt. 3  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Art. 66. 1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający 

udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Art. 67. 1. Zamawiający 

może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: pkt 3. ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących 

po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe 

wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów 

udzielenia zamówienia; Organizacja pogrzebu spełnia przesłanki powyższych przepisów 

ustawy Pzp. Zamawiający nie miał możliwości przewidzenia okoliczności skutkujących 

powstaniem konieczności udzielenia zamówienia. Ze względu na wyznaczenie terminu 

pogrzebu na dzień 5 października 2019 r. nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania 

w innym trybie. 


