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SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO 
BIURO ADMINISTRACYJNE 

 

 
 
 
 
 
 

 

Warszawa, 11 lipca 2019 r. 

I N F O R M A C J A  

 z otwarcia ofert 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów ochrony balistycznej, 

oznaczonego jako ZP-32-SKW-2019. 

Zamawiający Służba Kontrwywiadu Wojskowego z siedzibą przy ul. W. Oczki 1, 02-007 Warszawa na 

podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 13:00 odbyło się otwarcie ofert w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów ochrony balistycznej. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia 741 600,00 zł. brutto, w tym: 

 

Część nr 1 – 598 000,00 zł. 

Część nr 2 – 104 000,00 zł. 

Część nr 3 – 39 600,00 zł. 

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.07.2019 r. do godz. 12:00 ofertę złożył jeden 

Wykonawca dla Części nr 1, dwóch Wykonawców dla Części nr 2, oraz jeden Wykonawca dla Część nr 3 

zgodnie z poniższymi tabelami: 

 

Część nr 1: Dostawa zestawu ochrony balistycznej PC – 65 kpl. 

Lp. 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Ilość  

(kpl.) 

Cena 

jednostko

wa brutto  

(za 1 kpl.) 

Łączna wartość 

brutto (cena 

oferty)  

(ilość x cena 

jednostkowa 

brutto)  

Okres gwarancji na 

zachowanie 

odporności 

balistycznej 

podstawowego 

wkładu balistycznego 

(miesiące) 

 

Okres gwarancji na 

zachowanie 

odporności 

balistycznej 

dodatkowego wkładu 

balistycznego 

(miesiące) 

 

Termin realizacji 

zamówienia 

1. 

jmd Daniel 

Technologie 

ul. J. Meissnera 6/11 

03-982 Warszawa 

65 9.557,10 621.211,50 

 

 

144 miesiące 

 

 

144 miesiące 

 

do  30.11.2019 
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Część nr 2: Dostawa pasów balistycznych – 65 kpl. 

Lp. 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Ilość  

(kpl.) 

Cena 

jednostkowa 

brutto  

(za 1 kpl.) 

Łączna wartość brutto 

(cena oferty)  

(ilość x cena 

jednostkowa brutto)  

Okres gwarancji na 

zachowanie odporności 

balistycznej podstawowego 

wkładu balistycznego 

(miesiące) 

 

 

Termin realizacji 

zamówienia 

1. 

 

jmd Daniel Technologie 

ul. J. Meissnera 6/11 

03-982 Warszawa  

65 1.180,80 76.752,00 

 

144 miesiące 

 
do  26.09.2019 

 

2 

Warsaw Gun Works  

Sp. z o.o. 

ul. Wał Kościuszkowski 13 

04-248 Warszawa 

65 1.599,00 103.935,00 

 

132 miesiące 
do 30.11.2019 

 

 

Część nr 3: Dostawa kamizelek ochronnych wewnętrznych – 18 kpl. 

Lp. 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Ilość  

(kpl.) 

Cena 

jednostkowa 

brutto  

(za 1 kpl.) 

Łączna wartość brutto 

(cena oferty)  

(ilość x cena 

jednostkowa brutto)  

Okres gwarancji na 

zachowanie odporności 

balistycznej podstawowego 

wkładu balistycznego 

(miesiące) 

 

 

Termin realizacji 

zamówienia 

1. 

jmd Daniel Technologie 

ul. J. Meissnera 6/11 

03-982 Warszawa 

18 2.324,70 41.844,60 

 

144 miesiące 

 

do  30.08.2019 

 

 

W ofertach zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy. 

 

 

 

 

/ZAMAWIAJĄCY/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wykonano w egzemplarzu pojedynczym – a/a 

Treść pisma zamieszczono na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov   

https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov

