
WZ 5520.5.2022                     

  Konin, dn. 03.06.2022r. 
   

 
 

 

Urząd Miejski w Koninie 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
 
 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
 

 

Znak sprawy: WZ 5520.5.2022  

1. Procedura udzielenia zamówienia publicznego: 

Publiczny  konkurs ofert  

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Publiczny konkurs ofert na Zakup i montaż 10 sztuk Automatycznych 

Defibrylatorów AED dla mieszkańców Konina. 

Główny kod CPV –33182100-0 

3. Rodzaj zamówienia: usługa 

4. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 27.05.2022r.  na kwotę 99 800,00 zł 

brutto, co stanowi równowartość 22 408,84 euro (po kursie 4,4536 zł za 1 euro). 

Szacunku dokonał/a Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Pani Ewelina Skowrońska na podstawie zapytań cenowych 

podmiotów gospodarczych oferujących urządzenia w postaci defibrylatorów AED 

(załączono stosowną dokumentację szacowania wartości zamówienia). 

5. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:                                   

99 800,00 zł. brutto.  

6. W dniu 11.05.2022r. opublikowano ogłoszenie o publicznym konkursie ofert w 

BIP.  

7. W wyznaczonym terminie wpłynęła/o/y 3 ofert/a/y, zgodnie z poniższą tabelą: 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Otwarcie ofert przeprowadzono w dniu 26.05.2022r. o godz. 12.30 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 

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. 19.05.2022r. AEDMAX.PL Sp. z o.o. 

Ul. Emaliowa 28E 

02-295 Warszawa 

82 400,00 

(netto) 

 + 

11 467,00 

podatek VAT 

= 

 93 867,00 

(brutto) 

Brak  

 

Oferta 

spełnia 

wymogi 

2. 19.05.2022r. AGM Mitka Łabza Sp. J. 

ul. Balicka 116B 

30-149 Kraków 

 

67 543,50 

(netto) 

+ 

9289,23 

podatek VAT 

= 

76 832,73 

(brutto) 

Brak  

 

Oferta 

spełnia 

wymogi 

3. 24.05.2022r. HS MEDICAL POLAND 

Anna Jany 

ul. Fabryczna 45 

43-100 Tychy 

58 800,00 

(netto) 

+ 

8439,00 

podatek VAT 

= 

67 239,00 

(brutto) 

Brak  

 

Oferta 

spełnia 

wymogi 



miejsce, informacje o ofertach niespełniających wymagań i warunków określonych 

przez zamawiającego, itp.):  

Nie odnotowano wykluczenia oferty. Spełniała ona wszystkie kryteria.  

10. Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez HS MEDICAL Poland ul. Fabryczna 45       

43-100 Tychy na kwotę 67 239,00 zł. brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem 

tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 00/100) jako najkorzystniejszą 

spośród ofert ważnych, tj. spełniających wymagania i warunki zamawiającego 

określone w publicznym konkursie ofert.  

11. Uwagi:  Brak 

12. Protokół sporządził/a: Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Pani Ewelina Skowrońska  

 

 

Zatwierdzam 

….................................................................... 

(data i podpis kierownika komórki merytorycznej 

lub innej upoważnionej osoby). 


