
 

Warszawa, dnia 13 maja 2019 r. 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę systemu łączności kamuflowanej, cyfrowych radiotelefonów nasobnych, 

radiotelefonów samochodowych, ochronników słuchu, zestawów komunikacyjnych oraz 

akcesoriów do radiotelefonów, nr sprawy 11/2019/ZP. 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 13 maja 2019 r. o godzinie 

11.00 odbyło się publiczne otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie kwotę:  1 230 900,00 zł,  

1. na sfinansowanie Części I – dostawa systemu łączności kamuflowanej kwotę: 300 000,00 zł, 

2. na sfinansowanie Części II – dostawa radiotelefonów przenośnych kwotę:    228 000,00 zł, 

3. na sfinansowanie Części III – dostawa radiotelefonów przenośnych i  samochodowych kwotę: 

522 200,00 zł, 

4. na sfinansowanie Części IV – dostawa ochronników słuchu i zestawów komunikacyjnych kwotę: 

136 500,00 zł, 

5. na sfinansowanie Części V – dostawa akcesoriów do radiotelefonów kwotę:     44 200,00 zł. 

 

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty złożone przez Wykonawców: 

1. RTcom, s.c. Wojciech Kropiewnicki, Tomasz Sulima, Sławomir Hirny, Dariusz Sulima, ul. Hipolita 

Cegielskiego 1, 75-202 Koszalin 

2. Elektrit  sp. z o.o. 18-100 Łapy ul. Sikorskiego 18,  

3. D.A.S. AGAT Sławomir Michułka, Wawrzyszów 12, 57-120 Wiązów,  

 

 



 

Oferty złożone dla Część I – dostawa systemu łączności kamuflowanej 

Nr 

oferty 
Wykonawca – firma i adres 

Treść oferty 

Cena brutto 

w PLN 

termin 

wykonania 

Oferowany 

okres 

gwarancji w 

miesiącach 

1. 

RTcom, s.c. Wojciech Kropiewnicki, 

Tomasz Sulima, Sławomir Hirny, 

Dariusz Sulima. ul. Hipolita Cegielskiego 

1, 75-202 Koszalin 

266 686,67 zł 

od 76 do 90 dni od 

dnia podpisania 

umowy 

 

24 

 

 

Oferty złożone dla Część II – dostawa radiotelefonów przenośnych 

Nr 

oferty 
Wykonawca – firma i adres 

Treść oferty 

Cena brutto 

w PLN 

termin 

wykonania 

Oferowany 

okres 

gwarancji w 

miesiącach 

1. 

Elektrit  sp. z o.o. 

18-100 Łapy ul. Sikorskiego 18, 

 

225 378,00 zł. 

od 76 do 90 dni od 

dnia podpisania 

umowy 

 

24 oraz 12 

na baterie i 

akcesoria 

 

 

Oferty złożone dla Część III – dostawa radiotelefonów przenośnych i  samochodowych 

Nr 

oferty 
Wykonawca – firma i adres 

Treść oferty 

Cena brutto 

w PLN 

termin 

wykonania 

Oferowany 

okres 

gwarancji w 

miesiącach 

1. 

Elektrit  sp. z o.o. 

18-100 Łapy ul. Sikorskiego 18, 

 

512 860,00 zł. 

od 76 do 90 dni od 

dnia podpisania 

umowy 

 

24 oraz 12 

na baterie i 

akcesoria 

 

 



Oferty złożone dla Część IV – dostawa ochronników słuchu i zestawów komunikacyjnych 

Nr 

oferty 
Wykonawca – firma i adres 

Treść oferty 

Cena brutto 

w PLN 

termin 

wykonania 

Oferowany 

okres 

gwarancji w 

miesiącach 

1. 
D.A.S. AGAT Sławomir Michułka 

Wawrzyszów 12, 57-120 Wiązów, 
139 500,00 zł 

od 76 do 90 dni od 

dnia podpisania 

umowy 
24 

 

Oferty złożone dla Cześć V – dostawa akcesoriów do radiotelefonów 

Nr 

oferty 
Wykonawca – firma i adres 

Treść oferty 

Cena brutto 

w PLN 

termin 

wykonania 

Oferowany 

okres 

gwarancji w 

miesiącach 

1. 
Elektrit  sp. z o.o. 

18-100 Łapy ul. Sikorskiego 18, 
43 140 zł. 

od 76 do 90 dni od 

dnia podpisania 

umowy 

 

12, 12 i 24 

miesiące 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. 

 


