
WZ 5540.2.7.2020                      Konin, dn. 03.03.2020r. 
   
 
 
 

Urząd Miejski w Koninie 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

 
 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

„Zakup sprz ętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP 
z terenu miasta Konina.” 

 
Dot. Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. 
 
Znak sprawy: WZ 5540.2.7.2020 
1. Procedura udzielenia zamówienia publicznego: 
Publiczny  konkurs ofert  
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu miasta Konina.  
Główny kod CPV – 35110000-8 

3. Rodzaj zamówienia: dostawa 
4. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 27.01.2020r.  na kwotę 84 232,90 zł netto, co 
stanowi równowartość 19 729,91 euro (po kursie 4,2693 zł za 1 euro). Szacunku 
dokonał/a Starszy Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Pan Michał Lewicki na podstawie cenników firm na 2020r., stron www., a także zapytań 
cenowych podmiotów gospodarczych oferujących sprzęt ratowniczo-gaśniczy. (załączono 
stosowną dokumentację szacowania wartości zamówienia). 
5. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:                          
95 000,00 zł. brutto. 
6. W dniu 19.02.2020r. opublikowano ogłoszenie o publicznym konkursie ofert w BIP.  
7. W wyznaczonym terminie wpłynęły/o/y 4 ofert/a/y, zgodnie z poniższą tabelą: 
 
Lp. data 

wpływu 
oferty 

nazwa i adres 
wykonawcy 

cena w PLN 
(cena netto + 
podatek 
VAT = cena 
brutto) * 

inne kryteria 
(jeśli 
zastosowano) * 

ewentualne 
wymogi co 
do realizacji 
zamówienia – 
ocena w 
formule spełnia  
/ nie spełnia ** 

1. 24.02.2020r. Przedsiębiorstwo 
Specjalistyczne „SPRZĘT-
POŻ” 
Irena Krzysztof Zając Spółka 
Jawna 
45-920 opole, ul. Jagiełły 
17E 

88 044,63 Brak Oferta 
spełnia wymogi 

2. 27.02.2020r. P.P.U.H. „Supron1” Spółka 
Jawna 

91 872,39 Brak Oferta 
spełnia wymogi 



Zenon Piasny, Zygmunt 
Czarnota 
Ul. Kluczewska 3 
32-300 Olkusz 

3. 28.02.2020r. Sklep Pożarniczy  REMIZA 
24 s.c. 
Pólko 50,  
62-817 Żelazków 

93 169,35 Brak Oferta 
spełnia wymogi 

4. 27.02.2020r. „PROTEKO” Sp. z o.o. 
Ul. Hutnicza 1/1 
42-600 Tarnowskie Góry 

95 005,20 Brak Oferta 
spełnia wymogi 

 
8. Otwarcie ofert przeprowadzono w dniu 2.03.2020r. o godz. 10.00 w miejscu:  
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 
3 maja 21, 62-500 Konin, pok. Nr 5. 
(wypełnić tylko w przypadku publicznego konkursu ofert). 
9. Inne informacje / czynności przeprowadzone w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego (m.in.: uzasadnienie odstępstwa od procedury udzielenia 
zamówienia publicznego ,o którym mowa w § 6 Zasad udzielania zamówień publicznych do 
30.000 euro, informacja o ofertach wycofanych, zmienionych przed terminem składania ofert, 
złożonych po terminie, wyjaśnienia i uzupełnienia ofert, omyłki w treści ofert, odrzucenia 
ofert czy wykluczenia wykonawców, przebieg i ustalenia na dodatkowych negocjacjach 
warunków umowy, jeśli takie miały miejsce, informacje o ofertach niespełniających 
wymagań i warunków określonych przez zamawiającego, itp.):  
Nie odnotowano wykluczenia żadnej oferty. Wszystkie spełniały wymagania i warunki 
określone przez zamawiającego. 
10. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne                                       
„SPRZĘT-POŻ” Irena Krzysztof Zając Spółka Jawna, 45-920 Opole, ul. Jagiełły 17E na 
kwotę 88 044,63 zł. brutto (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści cztery złote 
63/100) jako najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, tj. spełniających wymagania i warunki 
zamawiającego określone w publicznym konkursie ofert.  

11. Uwagi:  Miasto Konin zamierza skorzystać z zapisu pkt. X ust. 3 Publicznego Konkursu 
Ofert z dn. 19.02.2020r. o treści: 
„Istnieje możliwość dodatkowego zamówienia w przypadku uzyskania przez Zamawiającego 
oszczędności pomiędzy kwotą, jaką Zamawiający przeznacza, a kwotą najkorzystniejszą 
oferty.” 

Dodatkowe zamówienie zostanie sporządzone po konsultacjach z jednostkami OSP z terenu 
miasta Konina. 
12. Protokół sporządził/a: Starszy Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Pan Michał Lewicki (wskazać osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie 
i/lub realizację zamówienia). 
 
 

Zatwierdzam 
….................................................................... 
(data i podpis kierownika komórki merytorycznej 
lub innej upoważnionej osoby). 


