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Numer sprawy 11/2019/ZP 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 

13.06.2019 r. 

 

1) Nazwa i adres Zamawiającego:  

a) nazwa : Służba Ochrony Państwa 

b) kod, miejscowość, województwo: 00 - 463, Warszawa, mazowieckie 

c) ulica, nr domu: Podchorążych 38 

d) telefon: 022 606 54 04 

e) fax: 022 606 54 08 

f) adres strony internetowej: www.sop.gov.pl 

g) e-mail: zamowieniapubliczne@sop.gov.pl 

h) rodzaj Zamawiającego: Państwowa jednostka budżetowa 

 

2) Określenie przedmiotu zamówienia:  

dostawa systemu łączności kamuflowanej, cyfrowych radiotelefonów nasobnych, radiotelefonów samochodowych, 

ochronników słuchu, zestawów komunikacyjnych oraz akcesoriów do radiotelefonów. 

CPV: 32200000-5, 32236000-6. 

 

 3) Wybrano ofertę wykonawcy: 

Część I zamówienia: dostawa systemu łączności kamuflowanej. 

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy: 

a) nazwa: RTcom, s.c. Wojciech Kropiewnicki, Tomasz Sulima, Sławomir Hirny, Dariusz Sulima, 

b) kod, miejscowość, województwo: 75-202 Koszalin, 

c) ulica, nr domu: ul. Hipolita Cegielskiego 1, 

Cena oferty brutto (P1): 266 686,67 zł. 

Termin wykonania zamówienia (P2): od 76 do 90 dni od dnia podpisania umowy. 

Oferowany okres gwarancji w miesiącach (P3) – 24,  

P1= (266 686,67 / 266 686,67)x100x60% =  60 pkt. 

P2= 0 pkt. 

P3= 0 pkt. 

Sumaryczna liczba uzyskanych punktów (PC) = P1 + P2 + P3 = 60 pkt. 

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z kryteriami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

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

1, 75-202 Koszalin, złożyła ofertę, która została najwyżej oceniona i uzyskała 60,00 pkt. w kryterium oceny ofert. 

Część II zamówienia: dostawa radiotelefonów przenośnych. 

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy: 

a) nazwa: Elektrit  Sp. z o.o. 

b) kod, miejscowość, województwo: 18-100 Łapy 

c) ulica, nr domu: ul. Sikorskiego 18 

Cena oferty brutto (P1): 225 378,00 zł 

Termin wykonania zamówienia (P2): od 76 do 90 dni od dnia podpisania umowy. 

Oferowany okres gwarancji w miesiącach (P3) –24 oraz 12 na baterie i akcesoria,  

P1= (225 378,00 / 225 378,00)x100x60% =  60 pkt. 

P2= 0 pkt. 

P3= 0 pkt. 

Sumaryczna liczba uzyskanych punktów (PC) = P1 + P2 + P3 = 60 pkt. 

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z kryteriami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

Elektrit  Sp. z o.o. 18-100 Łapy ul. Sikorskiego 18, złożyła ofertę, która została najwyżej oceniona i uzyskała 60,00 

pkt. w kryterium oceny ofert. 

 

Część III zamówienia: dostawa radiotelefonów przenośnych i  samochodowych. 

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy: 

a) nazwa: Elektrit  Sp. z o.o. 

b) kod, miejscowość, województwo: 18-100 Łapy 

c) ulica, nr domu: ul. Sikorskiego 18 

Cena oferty brutto (P1): 512 860,00 zł zł 

Termin wykonania zamówienia (P2): od 76 do 90 dni od dnia podpisania umowy. 

Oferowany okres gwarancji w miesiącach (P3) –24 oraz 12 na baterie i akcesoria,  

P1= (512 860,00 zł / 512 860,00 zł)x100x60% =  60 pkt. 

P2= 0 pkt. 

P3= 0 pkt. 
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Sumaryczna liczba uzyskanych punktów (PC) = P1 + P2 + P3 = 60 pkt. 

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z kryteriami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

Elektrit  Sp. z o.o. 18-100 Łapy ul. Sikorskiego 18, złożyła ofertę, która została najwyżej oceniona i uzyskała 60,00 

pkt. w kryterium oceny ofert. 

 

Część IV zamówienia: dostawa ochronników słuchu i zestawów komunikacyjnych. 

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy: 

a) nazwa: D.A.S. AGAT Sławomir Michułka 

b) kod, miejscowość, województwo: 57-120 Wiązów, Wawrzyszów 12 

c) ulica, nr domu: 

Cena oferty brutto (P1): 139 500,00 zł 

Termin wykonania zamówienia (P2): od 76 do 90 dni od dnia podpisania umowy. 

Oferowany okres gwarancji w miesiącach (P3) – 24,  

P1= (139 500,00 / 139 500,00)x100x60% =  60 pkt. 

P2= 0 pkt. 

P3= 0 pkt. 

Sumaryczna liczba uzyskanych punktów (PC) = P1 + P2 + P3 = 60 pkt. 

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z kryteriami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

D.A.S. AGAT Sławomir Michułka Wawrzyszów 12, 57-120 Wiązów, złożył ofertę, która została najwyżej oceniona 

i uzyskała 60,00 pkt. w kryterium oceny ofert. 

 

Część V zamówienia: dostawa akcesoriów do radiotelefonów 

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy: 

a) nazwa: Elektrit  Sp. z o.o. 

b) kod, miejscowość, województwo: 18-100 Łapy 

c) ulica, nr domu: ul. Sikorskiego 18 

Cena oferty brutto (P1): 43 140,00 zł  

Termin wykonania zamówienia (P2): od 76 do 90 dni od dnia podpisania umowy. 

Oferowany okres gwarancji w miesiącach (P3) –12 i 24,  

P1= (43 140,00 zł / 43 140,00 zł)x100x60% =  60 pkt. 

P2= 0 pkt. 

P3= 0 pkt. 

Sumaryczna liczba uzyskanych punktów (PC) = P1 + P2 + P3 = 60 pkt. 

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z kryteriami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

Elektrit  Sp. z o.o. 18-100 Łapy ul. Sikorskiego 18, złożyła ofertę, która została najwyżej oceniona i uzyskała 60,00 

pkt. w kryterium oceny ofert. 

 

 

 

4) Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 

złożonych ofert:  

Część I zamówienia. 

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

Cegielskiego 1, 75-202 Koszalin: 

Cena oferty brutto (P1): 266 686,67 zł. 

Termin wykonania zamówienia (P2): od 76 do 90 dni od dnia podpisania umowy. 

Oferowany okres gwarancji w miesiącach (P3) – 24,  

P1= (266 686,67 / 266 686,67)x100x60% =  60 pkt. 

P2= 0 pkt. 

P3= 0 pkt. 

Sumaryczna liczba uzyskanych punktów (PC) = P1 + P2 + P3 = 60 pkt. 

W przedmiotowym postępowaniu w części I zamówienia złożono tylko jedną ofertę, jak również nie wykluczono 

żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty. 

Część II zamówienia. 

Oferta nr 1 - Elektrit  Sp. z o.o. 18-100 Łapy ul. Sikorskiego 18: 

Cena oferty brutto (P1): 225 378,00 zł 

Termin wykonania zamówienia (P2): od 76 do 90 dni od dnia podpisania umowy. 

Oferowany okres gwarancji w miesiącach (P3) –24 oraz 12 na baterie i akcesoria,  
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P1= (225 378,00 / 225 378,00)x100x60% =  60 pkt. 

P2= 0 pkt. 

P3= 0 pkt. 

Sumaryczna liczba uzyskanych punktów (PC) = P1 + P2 + P3 = 60 pkt. 

W przedmiotowym postępowaniu w części II zamówienia złożono tylko jedną ofertę, jak również nie 

wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty. 

Część III zamówienia. 

Oferta nr 1 - Elektrit  Sp. z o.o. 18-100 Łapy ul. Sikorskiego 18: 

Cena oferty brutto (P1): 512 860,00 zł zł 

Termin wykonania zamówienia (P2): od 76 do 90 dni od dnia podpisania umowy. 

Oferowany okres gwarancji w miesiącach (P3) –24 oraz 12 na baterie i akcesoria,  

P1= (512 860,00 zł / 512 860,00 zł)x100x60% =  60 pkt. 

P2= 0 pkt. 

P3= 0 pkt. 

Sumaryczna liczba uzyskanych punktów (PC) = P1 + P2 + P3 = 60 pkt. 

W przedmiotowym postępowaniu w części III zamówienia złożono tylko jedną ofertę, jak również nie 

wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty. 

 

Część IV zamówienia. 

Oferta nr 1 - D.A.S. AGAT Sławomir Michułka Wawrzyszów 12, 57-120 Wiązów: 

Cena oferty brutto (P1): 139 500,00 zł 

Termin wykonania zamówienia (P2): od 76 do 90 dni od dnia podpisania umowy. 

Oferowany okres gwarancji w miesiącach (P3) – 24,  

P1= (139 500,00 / 139 500,00)x100x60% =  60 pkt. 

P2= 0 pkt. 

P3= 0 pkt. 

Sumaryczna liczba uzyskanych punktów (PC) = P1 + P2 + P3 = 60 pkt. 

W przedmiotowym postępowaniu w części IV zamówienia złożono tylko jedną ofertę, jak również nie 

wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty. 

 

Część V zamówienia. 

Oferta nr 1 - Elektrit  Sp. z o.o. 18-100 Łapy ul. Sikorskiego 18: 

Cena oferty brutto (P1): 43 140,00 zł  

Termin wykonania zamówienia (P2): od 76 do 90 dni od dnia podpisania umowy. 

Oferowany okres gwarancji w miesiącach (P3) –12 i 24,  

P1= (43 140,00 zł / 43 140,00 zł)x100x60% =  60 pkt. 

P2= 0 pkt. 

P3= 0 pkt. 

Sumaryczna liczba uzyskanych punktów (PC) = P1 + P2 + P3 = 60 pkt. 

W przedmiotowym postępowaniu w części V zamówienia złożono tylko jedną ofertę, jak również nie 

wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty. 

 

 


