Pieczęć komórki merytorycznej
realizującej zamówienie

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
"Łódź ratunkowa do działań przeciwpowodziowych i poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych
miasta Konin”

Dot. Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Znak sprawy: WZ 5540.2.22.2020
1. Procedura udzielenia zamówienia publicznego:
Publiczny konkurs ofert
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń.
kod CPV 34521400-9
3. Rodzaj zamówienia: dostawa
4. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 04.05.2019r. na kwotę 67 608,13 zł netto, co
stanowi równowartość 15 680,16 euro (po kursie 4,3117 zł za 1 euro). Szacunku
dokonał/a Starszy Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Pan Michał Lewicki na podstawie cenników firm na 2019r., stron www., a także zapytań
cenowych podmiotów gospodarczych oferujących specjalistyczny sprzęt.
5. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 68 000,00
zł brutto.
6. W dniu 17.06.2020r. opublikowano ogłoszenie o publicznym konkursie ofert w BIP.
7. W wyznaczonym terminie wpłynęła/o/y 1 ofert/a/y, zgodnie z poniższą tabelą:
Lp. data
wpływu
oferty

1.

10.06.2020r.

nazwa i adres
wykonawcy

Mazuria Krzysztof
Zawistowski
11-214 Galiny 2
NIP: 743 001 08 90

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

inne kryteria
(jeśli
zastosowano)
*

67650,00

24 miesiące
gwarancji

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

Spełnia
wymogi.

8. Otwarcie ofert przeprowadzono w dniu 29.06.2020r. o godz. 9.00 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.):
Oferent nie przestawił okresu gwarancji. Po kontakcie telefonicznym uzupełnił ofertę o
okres gwarancji – 24 miesiące.
10. Wybrano ofertę firmy: Mazuria Krzysztof Zawistowski, 11-214 Galiny 2,
NIP: 743 001 08 90
11. Uwagi: Brak.
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).

