Urząd Miejski w Koninie
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu
miasta Konina.
Znak sprawy: WZ 5540.2.39.2021
1. Procedura udzielenia zamówienia publicznego: Publiczny Konkurs Ofert
Opis przedmiotu zamówienia: Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla
jednostek OSP z terenu miasta Konina.
2. kod CPV: 35110000-8
3. Rodzaj zamówienia: dostawa
4. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 04.08.2021r. na kwotę 70316,88 zł
netto. Szacunku dokonał Michał Lewicki Starszy Specjalista w Wydziale
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie na
podstawie cenników firm na 2021r.,a także stron www. (załączono stosowną
dokumentację szacowania wartości zamówienia).
5. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
86873,42 zł brutto.
6. W dniu 06.08.2021r. opublikowano Publiczny Konkurs Ofert w BIP Urzędu
Miejskiego w Koninie.
7. W wyznaczonym terminie wpłynęło/a/y 3 ofert/a/y, zgodnie z poniższą tabelą:
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9. Otwarcie ofert przeprowadzono w dniu 30.08.2021r. o godz. 10.00 w miejscu:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie
pok. nr 4.
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od procedury udzielenia zamówienia publicznego, o którym mowa w § 6 Zasad
udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto,
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,
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i warunków określonych przez zamawiającego, itp.): BRAK.
11. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Sklep Pożarniczy REMIZA24 Pólko 50, 62817 Żelazków za cenę 73326,56 zł brutto - jako najkorzystniejszą spośród ofert
ważnych, tj. spełniających wymagania i warunki zamawiającego określone
w publicznym konkursie ofert (wybrać właściwe).

12. Uwagi: Zamawiający zamierza skorzystać z pkt. X podpunkt 4 o treści „Istnieje
możliwość dodatkowego zamówienia w przypadku uzyskania przez
Zamawiającego oszczędności pomiędzy kwotą, jaką Zamawiający przeznacza,
a kwotą najkorzystniejszą oferty. Dodatkowe zamówienie zostanie ustalone
w późniejszym terminie.
13. Protokół sporządził/a: Michał Lewicki Starszy Specjalista w Wydziale
Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie.

Zatwierdzam

