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PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ FUNDACJI SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ 

DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:  

na dostawę minimum 25 ambulansów z dowozem do przejścia granicznego w Przemyślu.  
Towary zostaną następnie przekazane jako humanitarna pomoc medyczna dla Ukrainy. 

 

 

OCENA OFERT 

Komisja Przetargowa w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji – Adam Sauer 
2. Członkini Komisji  – Lidia Litwinczuk 
3. Członek Komisji – Lubomir Kramar 

 
 
1. W dniu 22 kwietnia 2022 roku o godzinie 12:30 za pośrednictwem kodowanej łączności 

teleinformatycznej (MS Teams), odbyła się niejawna część posiedzenia Komisji Przetargowej w 

zakresie oceny ofert, które wpłynęły w terminie i zostały automatycznie otwarte (odszyfrowane) o 

godz. 12.05. 

Ocenie zostały poddane oferty następujących wykonawców: 
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  Nazwa oferenta cena za sztukę termin 
dostawy 

1 Karol Murlewski MURLEWSCY TATKAR 
63-900 Rawicz; ul. Dożynkowa 16 
NIP 699-148-40-99 

2282 88; używane, 
średni przebieg 170 939 
km 

nie wskazano 

2 Karol Murlewski MURLEWSCY TATKAR 
63-900 Rawicz; ul. Dożynkowa 16 
NIP 699-148-40-99 

329 305/ nowy 
ambulans z 
wyposażeniem 

nie wskazano 

3 Paramedica Polska Sp. z o.o. S.K. 
ul. Farbiarska 47, Warszawa 
NIP 1070017638 

452 000 zł/nowy 
ambulans z 
wyposażeniem 

14 dni od 
podpisania 
umowy 

 

2. Po rozpoczęciu niejawnej części posiedzenia Komisja przetargowa przystąpiła do: 

a) sprawdzenia deklaracji o braku konfliktu interesów członków Komisji. Żadna osoba nie 
zadeklarowała konfliktu interesów wobec podmiotów niniejszego postępowania. Deklaracje 
zostaną dołączone do dokumentacji przetargowej, 

b) oceny spełniania warunków stawianych Wykonawcy oraz podstaw wykluczenia Wykonawcy w 
przypadkach określonych ustawą lub polityką zakupową Fundacji Solidarności 
Międzynarodowej, 

c) badania oferty pod kątem odrzucenia oferty w przypadkach przewidzianych ustawą lub 
polityką zakupową Fundacji Solidarności Międzynarodowej,  

d) oceny oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

 

3. Komisja Przetargowa dokonała sprawdzenia formalnego formularza ofertowego oraz załączników 

złożonej oferty: 

W wyniku analizy i sprawdzenia ofert: 
a) Komisja stwierdziła, że wykonawca „Karol Murlewski MURLEWSCY TATKAR” złożył dwie 

oferty w niniejszym postępowaniu i na podstawie pkt.7.2 Zapytania ofertowego skutkuje 
to odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. Ponadto wykonawca „Karol 
Murlewski MURLEWSCY TATKAR” w ofercie nie określił deklarowanego terminu dostawy, 
oraz zapowiedział, że dostawa będzie miała miejsce „tylko na terytorium Ukrainy” – co jest 
niezgodne z warunkami zamówienia określonymi w pkt. 1.3. i pkt. 1.6.  Zapytania 
Ofertowego i powoduje, że oferta podlega odrzuceniu również na podstawie par. 10.4 
pkt.3. Zapytania Ofertowego. Z tych powodów Komisja Przetargowa zadecydowała o 
odrzuceniu ofert złożonych przez firmę  „Karol Murlewski MURLEWSCY TATKAR” 

b) Komisja stwierdziła, że oferta złożona przez firmę Paramedica Polska, sp. z o.o. spełnia 
warunki techniczne stawiane Wykonawcy oraz nie podlega wykluczeniu w przypadkach 
przewidzianych ustawą lub polityką zakupową Fundacji Solidarności Międzynarodowej. 

c) Równocześnie, w związku z tym, iż cena ofertowa firmy Paramedica Polska sp. z o.o. ponad 
dwukrotnie przewyższa środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, a równocześnie niniejsze Zapytanie Ofertowe jest już drugą próbą zakupu 
ambulansów na cele pomocy medycznej dla Ukrainy, potrzeba pomocy w związku z 
rosyjską agresją jest nagląca i cena ofertowa wg oceny Komisji Przetargowej jest 
atrakcyjna, Komisja Przetargowa postanowiła zwrócić się do Zarządu Fundacji oraz 
partnerów projektu o zgodę na zwiększenie środków, jakie Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
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d) O  godz. 13.30 Komisja zawiesiła posiedzenie do czasu potwierdzenia przez Zarząd i 
partnerów projektu możliwości (lub jej braku) dot. zwiększenia środków przeznaczonych 
na sfinansowanie zamówienia. 
 

6.  W dniu 27 kwietnia 2022 r. o godzinie 16:00 za pośrednictwem kodowanej łączności 
teleinformatycznej (MS Teams), odbyła się druga, niejawna część posiedzenia Komisji Przetargowej 
w zakresie oceny ofert  
a) Przewodniczący Komisji, Adam Sauer, poinformował pozostałych członków Komisji o 

pozytywnej opinii Zarządu Fundacji oraz partnerów projektu na temat możliwości zwiększenia 
środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia do wysokości 
wskazanej w ofercie firmy Paramedica Polska, sp. z o.o. 

b) W związku z powyższym Komisja Przetargowa zadecydowała o nie skorzystaniu z możliwości 
odrzucenia oferty na podst. 10.5 Zapytania Ofertowego i o skierowaniu oferty firmy 
Paramedica Polska, sp. z o.o. do dalszej oceny. 
 

7. Komisja następnie przystąpiła do oceny oferty wg kryteriów wskazanych w art.11 Zapytania 
Ofertowego. Punkty zostały przyznane jednomyślnie przez wszystkich członków Komisji. Ocena 
oferty jest umieszczona w poniższej tabeli: 

 

Nazwa oferenta punkty za 
terminowość 

Punkty za 
przebieg  

punkty za cenę Łącznie 

Paramedica Polska Sp. z o.o. S.K. 
ul. Farbiarska 47, Warszawa 
NIP 1070017638 

0 15 70 85 

 
Oferta realizacji zamówienia złożona przez Paramedica Polska Sp. z o.o. S.K., ul. Farbiarska 47, 
Warszawa NIP 1070017638 o wartości 11,3 mln złotych została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą 
wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 
 

Posiedzenie Komisji zakończono 27 kwietnia 2022 roku o godz. 17:00 
 

Podpisy: 
 

Przewodniczący Komisji – Adam Sauer 
 
Członkini Komisji  – Lidia Litwinczuk 
 
Członek Komisji – Lubomir Kramar 
 

Adam Sauer (28.04.2022 09:37 GMT+2)
Adam Sauer

Lidia Litwinczuk (28.04.2022 09:43 GMT+2)
Lidia Litwinczuk

Lubomir Kramar (28.04.2022 09:51 GMT+2)
Lubomir Kramar
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https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAb9-4JNWyyLl8mpkQnSbgH3Zvws-7rAY6
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAb9-4JNWyyLl8mpkQnSbgH3Zvws-7rAY6
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