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Egz. Nr… 

Malbork, dnia 6 października 2020 r. 

 

                                                                                                  Wszyscy Zainteresowani 

(strona internetowa Zamawiającego) 

 
Nr sprawy: 22.BLT.SZP.2612.104.2020 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, nazwa zadania: „Dostawa 

wyposażenia do pomieszczeń biurowych, łazienek i dodatkowego wyposażenia magazynowego dla 22. 

Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku i jednostek będących na zaopatrzeniu”. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -CZĘŚĆ NR 1 i 2 

ODRZUCENIU OFERT –CZĘŚĆ NR 2 

I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -CZĘŚĆ NR 3 

 

Szanowni Państwo, 

 

1. 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku informuje, że w prowadzonym postępowaniu                   

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na realizację powyższego zadania wybrano 

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmy: 

 

Na realizację niniejszego postepowania (wszystkie części) zabezpieczono środki w wysokości:           

86 000,00 zł brutto. 

 
CZĘŚĆ NR 1 

Oferta nr 6 – 100 pkt. 

FUHP OLMOT Jerzy Olech 

ul. Szczecinecka 12 

78-320 POŁCZYN-ZDRÓJ 

 

RAZEM KWOTA BRUTTO:  30 010,00 zł 

 
            CZĘŚĆ NR 2 

Oferta nr 7 – 100 pkt. 

P.H. „PRO-HAND” s.c. 

M.M. Tomasionek 

ul. Wieczorka 2A/107 

41-219 SOSNOWIEC 

/wpisać nazwę i adres podmiotu, któremu udzielono zamówienia/ 

 

RAZEM KWOTA BRUTTO:  31 635,60 zł 
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Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają wymagania zawarte w Zaproszeniu do złożenia propozycji 

cenowej, oferty zostały złożone w określonym przez Zamawiającego terminie oraz formie, Wykonawca 

przedstawił oferty zgodne co do treści z wymaganiami Zamawiającego, oferty uzyskały najwyższą ilość 

punktów w zakresie przyjętych kryteriów oceny oferty (najniższa cena) tj. 100 pkt.  

 

2. 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku informuje o unieważnieniu prowadzonego postępowania 

(część nr 3) o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

Uzasadnienie faktyczne: 

CZĘŚĆ NR 3 - nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu w postępowaniu, 

została złożona jedna oferta 

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,  którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do 

ceny najkorzystniejszej oferty;  

 

W prowadzonym postępowaniu do dnia 28.09.2020 r., złożono następujące oferty, które sklasyfikowano 

następująco: 

 

Część nr 1 – Dostawa drobnego sprzętu gospodarczego dla 22. BLT w Malborku 

i 49. BLot w Pruszczu Gdańskim 

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na realizację zamówienia   
31 000,00 zł  

Numer oferty, nazwa wykonawcy  Wartości brutto oferty  

w zł 

 

Liczba pkt w kryterium 

najniższa cena 

Oferta nr 1 

  
JC CAR Jerzy Czubiński 

al. Niepodległości 

81-810 SOPOT 

 

35 612,50 
 

84,27 pkt 

Oferta nr 2 GM TRADE s.c. 

Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk 

ul. Klonowa 2, Klępina 

66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 

 

30 146,54 99,55 pkt 

Oferta nr 4 Magneq sp. z o.o.  

Huta Borowska 24 

24-350 CHODEL 

 

33 210,79* 

*omyłka rachunkowa 

poprawiona z kwoty 

33 210,74 

90,36 pkt 

Oferta nr 5 ELPIS TRADE SP. Z O.O. 

Os. Oświecenia 105/8 

61-212 POZNAŃ 
37 890,63 79,20 pkt 

Oferta nr 6 FUHP OLMOT 

Jerzy Olech 

ul. Szczecinecka 12 

78-320 POŁCZYN-ZDRÓJ 

 

30 010,00 100,00 pkt 

 

 

 

 

 



Strona 3 z 4 

 

 
Część nr 2 – Dostawa klimatyzatorów dla 22. BLT w Malborku i 49. BLot w Pruszczu 

Gdańskim 

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

realizację zamówienia   
30 000,00 zł  

Numer oferty, nazwa wykonawcy  Wartości brutto oferty  

w zł 

Liczba pkt w 

kryterium 

najniższa cena 

Oferta nr 1 JC CAR Jerzy Czubiński 

al. Niepodległości 

81-810 SOPOT 

 

36 275,80 87,21 pkt 

Oferta nr 2 GM TRADE s.c. 

Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk 

ul. Klonowa 2, Klępina 

66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 

 

33 948,00 93,19 pkt 

Oferta nr 3 AIR TECHNIKA SP. Z O.O. SKA 

ul. Kościerzyńska 17-19 

42-300 MYSZKÓW 

 

29 372,40* 

*omyłki rachunkowe 

poprawione z kwoty 

29 372,00 

oferta odrzucona 

Oferta nr 5 ELPIS TRADE SP. Z O.O. 

Os. Oświecenia 105/8 

61-212 POZNAŃ 
39 580,00 79,93 pkt 

Oferta nr 6 FUHP OLMOT 

Jerzy Olech 

ul. Szczecinecka 12 

78-320 POŁCZYN-ZDRÓJ 

 

35 000,00 90,39 pkt 

Oferta nr 7 P.H. „PRO-HAND” s.c.  

M.M. Tomasionek 

ul. Wieczorka 2A/107 

41-219 SOSNOWIEC 

 

31 635,60 100,00 pkt 

 
Część nr 3 – Dostawa wieszaków i stojaków na kamizelki kuloodporne dla Służby 

uzbrojenia i elektroniki 22. BLT w Malborku 

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na realizację zamówienia   
25 000,00 zł  

Numer oferty, nazwa wykonawcy  Wartości brutto oferty  w zł Liczba pkt w kryterium 

najniższa cena 

Oferta nr 4 Magneq sp. z o.o.  

Huta Borowska 24 

24-350 CHODEL  
79 935,24 …………….. 

 
3. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.  

 

4. W niniejszym postepowaniu odrzucono oferty: 

Część nr 2, poz. 1 -  AIR TECHNIKA SP. Z O.O. SKA, ul. Kościerzyńska 17-19 

42-300 MYSZKÓW 

Zgodnie z treścią Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej Zamawiający dopuszczał zaoferowanie 

przez Wykonawcę asortymentu równoważnego w stosunku do artykułów opisanych przez 
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Zamawiającego za pomocą nazw handlowych. Przez artykuły równoważne Zamawiający rozumie te, 

które posiadają parametry i standardy jakościowe takie same lub lepsze jak artykuły wskazane przez 

Zamawiającego. W przypadku oferowania przez Wykonawcę wyrobów równoważnych był on 

zobowiązany wskazać przedmioty zamówienia, w zakresie, których oferuje wyroby równoważne wraz       

z podaniem ich nazwy, typu i nr katalogowego w tabeli „Formularzy cenowych” w odpowiedniej 

kolumnie i poprzez przedstawienie karty charakterystyki lub innego dokumentu . 
Wykazanie   równoważności  zaoferowanego  materiału  spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca 

dołączył do oferty kartę katalogową produktu równoważnego. Z analizy parametrów podanych w ofercie 

produktu uznanego jako równoważny wynika, że zabrakło istotnego dla Zamawiającego parametru,           

a mianowicie max. powierzchni pomieszczenia w m² do którego urządzenie jest przeznaczone. W dniu 

29.09.2020 r. Zamawiający wystosował pismo do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty dla 

części nr 2 poz. 1 i wskazanie max. powierzchni pracy urządzenia produktu równoważnego 

zaproponowanego przez Wykonawcę. Do terminu wskazanego przez Zamawiającego tj. 05.10.2020 r od 

Wykonawcy nie wpłynęły wyjaśnienia. W dniu 06.10.2020 r. Wykonawca samodzielnie złożył 

wyjaśnienie treści złożonej oferty dla części nr 2 poz. 1, iż z uwagi na brak funkcji grzania                         

w zaoferowanych urządzeniach są zmuszeni zrezygnować z wzięcia udziału w postępowaniu. 

Oczywistym jest, że Wykonawca musi wykazać zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia                 

z wymaganiami określonymi w zaproszeniu na dzień składania ofert i to zarówno w zakresie rozwiązań 

wprost opisanych w zaproszeniu, jak i rozwiązań równoważnych. Powyższe nie wyłącza uprawnienia 

Zamawiającego, aby wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty w zakresie, w jakim budzi ona jego 

wątpliwości. Zakazuje jedynie negocjacji lub zmiany treści oferty, nie zakazuje natomiast jej wyjaśniania 

poprzez doprecyzowanie określonych informacji. Wyjaśnienie treści oferty (jeżeli nie prowadzi do jej 

zmiany) oznacza jedynie, że Wykonawca rozwiał lub nie - wątpliwości Zamawiającego i że                       

w konsekwencji oferta od początku była zgodna albo niezgodna z zaproszeniem. W związku                      

z powyższym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu z uwagi na brak zgodności produktu 

równoważnego z wymaganiami Zamawiającego. 

 

5. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 

 

 

 

         Z poważaniem, 
 

 

            ZASTĘPCA DOWÓDCY 

                22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

                                                                                                   /-/ ppłk. dypl. Jerzy GOLENIOWSKI 

                                                                                         

                                                                         

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 1 egz. 

Egz. Nr 1 – ad acta 

Wykonała: E. Jasińska (tel. 261 536 707)  

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 


