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Warszawa, 3 września 2021 r.                                                                                                                                                    

OR-BP-I.ZP.D.272.19.2021.AS 
 
 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ODRZUCONO 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam, że zgodnie z art. 239 ust. 1 pkt 1 ustawy w postępowaniu prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej 

strażaka dla jednostek OSP w celu promowania bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego jako 

najkorzystniejsze wybrane zostały na realizację poszczególnych części zamówienia oferty złożone przez następujących 

Wykonawców: 

Numer części 
zamówienia 

Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy 
Cena 

jednostkowa 
brutto w PLN 

Część I  
Ubranie specjalne strażaka 
(kurtka i spodnie) 

Scantex s.c. K. K. Koćmiel 
ul. Obotrycka 2,  
80-383 Gdańsk 

2 214,00 

Część II  
Buty strażackie gumowe 

BRANDBULL POLSKA S.A 
ul. Daniszewskich 22C/1,  
03-230 Warszawa 

405,90 

Część III  
Hełm strażacki z latarką 
nahełmową 

BRANDBULL POLSKA S.A 
ul. Daniszewskich 22C/1,  
03-230 Warszawa 

795,81 

Część IV  
Rękawice specjalne 
strażackie 

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne  
„SPRZĘT – POŻ” Irena, Krzysztof Zając  
spółka jawna 

ul. Jagiełły 17E,  
45-920 Opole 

221,40 

 

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi 

w specyfikacji warunków zamówienia: 

1) dla realizacji I części - przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów jakościowych 

odnoszących się do przedmiotu zamówienia: cena – 45 pkt, współczynnik oporu parowania RET – 55 pkt; 

2) dla realizacji części II - IV – przedstawiającą najniższa cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu: cena – 

100%. 

 

Poniżej ocena ofert: 

CZĘŚĆ I UBRANIE SPECJALNE STRAŻAKA (KURTKA I SPODNIE) 

Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa Wykonawcy 

Cena 
jednost. 
brutto  
w PLN 

Współczynnik 
oporu 

parowania 
RET 

Pkt w 
kryterium 

cena – 45 pkt 

Pkt w 
kryterium 

współczynnik 
oporu 

parowania RET 
– 55 pkt 

Łączna 
punktacja 

1 1 
PPHU SUBOR  
Zakład Pracy Chronionej 
Ewa Ptak 

2 214,00 10,63 43 47,60 90,60 

2 2 
Scantex s.c.  
K. K. Koćmiel 

2 214,00 9,20 43 55 98 

3 5 

Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej  
Wytwórnia 
Umundurowania 
Strażackiego 

2 115,60 11,75 45 43,06 88,06 

4 7 
BRANDBULL POLSKA 
S.A. 

2 247,21 11,3219 42,36 44,69 87,05 



 
CZĘŚĆ II BUTY STRAŻACKIE GUMOWE 

Lp. Nr oferty Nazwa Wykonawcy 
Cena jednostkowa 

brutto w PLN 
Punkty w kryterium cena = łączna 

punktacja 

1 7 BRANDBULL POLSKA S.A. 405,90 100 

 
CZĘŚĆ III HEŁM STRAŻACKI Z LATARKĄ NAHEŁMOWĄ 

Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa Wykonawcy 

Cena jednostkowa 
brutto  
w PLN 

Punkty w kryterium 
cena = łączna 

punktacja 

1 3 
Target Safety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa 

1 296,42 61,39 

2 4 
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „SPRZĘT – POŻ”  
Irena, Krzysztof Zając spółka jawna 

799,50 99,54 

3 7 BRANDBULL POLSKA S.A. 795,81 100 

 
CZĘŚĆ IV RĘKAWICE SPECJALNE STRAŻACKIE 

Lp. Nr oferty Nazwa Wykonawcy 
Cena jednostkowa 

brutto w PLN 
Punkty w kryterium cena 

= łączna punktacja 

1 4 
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „SPRZĘT – POŻ”  
Irena, Krzysztof Zając spółka jawna 

221,40 100 

 
 
Jednocześnie, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt przekazuję informację o Wykonawcach, których oferty zostały 
odrzucone:  
 

1. KADIMEX Sp. z o.o.,  ul. Wólczyńska 290, 01-919 Warszawa – część III i IV zamówienia 

Podstawa odrzucenia: art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c), w związku z ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy – oferta została złożona przez 

wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, lub 

podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń oraz oferta została 

złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania. 

 

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 7 specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający przewidział, że na mocy art. 109 ust. 1 pkt 4 

ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto 

likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  Wykonawca nie wypełnił formularza JEDZ we 

wskazanym powyżej zakresie, dlatego też Zamawiający nie był w stanie potwierdzić, czy wobec Wykonawcy nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SWZ.  

 

W związku z powyższym Wykonawca został wezwany do uzupełnienia formularza JEDZ poprzez zaznaczenie właściwej 

dla Wykonawcy odpowiedzi, jednakże do upływu wyznaczonego terminu Wykonawca nie przedłożył wymaganego 

dokumentu, a tym samym nie potwierdził, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z przedmiotowego 

postępowania 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego: 

1) dla części I, III i IV - zgodnie z art. 264 ust. 1, z uwzględnieniem art. 577, ustawy może zostać zawarta w terminie nie 

krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

2) dla części II - zgodnie z art. 264 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy może zostać zawarta przed upływem terminu 10 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy zostanie udostępnione na stronie 

Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia prowadzonego postępowania. 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 
Anna Siennicka,  
tel. (22) 31 41 667 
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