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Znak sprawy: FSM-2022-05-03     Warszawa, 2022-05-19 

 

 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ FUNDACJI SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ 

DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ NA:  

 

dostawę środków higieny, w tym: 
część 1 - co najmniej 10 000 litrów płynu uniwersalnego do czyszczenia powierzchni – 
              (pojemności 1 – 5 litrów) 
część 2 - co najmniej 40 000 kg mydła toaletowego do ciała w kostkach (gramatura 90 -120 gr) 
część 3 - co najmniej 10 000 kg mydła w kostkach do prania (gramatura 150-400 gr). 
 
Dostawa do magazynu w Pruszkowie. Towary zostaną następnie przekazane jako pomoc 
humanitarna dla Ukrainy. 
 
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie Ofertowe 

 

 

OCENA OFERT 

Komisja Przetargowa w składzie: 

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

 
 
1. W dniu 19 maja 2022 roku o godzinie 13:00 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. 11:05, co zostało opisane w protokole z otwarcia ofert. 

Ocenie zostały poddane oferty następujących wykonawców: 
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  Nazwa oferenta Część 1 
cena za 10 
000 l  płynu 
uniwersaln
ego do  
czyszczenia  

Część 
1 - 
cena 
za 1 
litr 

Część 2 
cena za 40 
000 kg 
mydła 
toaletowe
go do 
ciała w 
kostkach 

Część 
2 
cena 
za 1 
kg 
mydł
a do 
ciała 

Część 3  
cena 
za 10 
000 kg 
mydła 
w 
kostka
ch do 
prania 

część 
3 
cena 
za 1 
kg 
mydł
a do 
prani
a 

termin 
dostawy 
(dni od 
podpisa
nia 
umowy) 

1 Agencja 
Handlowa 
Milena Elżbieta 
Pros 
ul. Sanatoryjna 
63, 85-474 
Bydgoszcz 
NIP 5541460218 

121 500 zł 12,15 
zł 

502 000 zł 12,55 
zł 

210 
600 zł 

21,06 
zł 

14 dni 

2 Cosmetics RDT 
sp. z o.o. 
ul. Nowogrodzka 
153 J, 18-400 
Łomża 
NIP 7422004165 

37 500 zł 3,75 
zł 

502 000 zł 12,55 
zł 

nie 
dotycz
y 

nie 
dotyc
zy 

14 dni 

3 P.P.H.U. BARLON 
BARTŁOMIEJ,RO
BERT I PIOTR 
OSIŃSCY S.C. 
09-120 Nowe 
Miasto-Folwark, 
53 
NIP 5671739634 

57 810 zł 5,78 
zł 

nie 
dotyczy 

nie 
dotyc
zy 

nie 
dotycz
y 

nie 
dotyc
zy 

14 dni 

 

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 ofert pod kątem odrzucenia oferty w przypadkach przewidzianych ustawą lub polityką 
zakupową Fundacji Solidarności Międzynarodowej,  

d) oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. 

 

3. Komisja Przetargowa dokonała sprawdzenia formalnego formularza ofertowego oraz załączników 

złożonej oferty: 

 

3.1. W wyniku analizy i sprawdzenia ofert Komisja Przetargowa: 
a) Zwróciła się pisemnie, za pośrednictwem Platformy Zakupowej do oferenta Cosmetics RDT 

sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 153 J, 18-400 Łomża NIP 7422004165  o przedstawienie 
dowodów na doświadczenie w dostawie towarów o wartości co najmniej 1 mln złotych w 
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skali jednego roku kalendarzowego, wybranego z lat 2019-2021. Termin na przedstawienie 
dowodów Komisja dała w/w oferentowi do dnia 20.05.2022 r. do godz. 10.00 

b) Zwróciła się pisemnie, za pośrednictwem Platformy Zakupowej do oferenta „Cosmetics 
RDT sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 153 J, 18-400 Łomża NIP 7422004165  z prośbą o 
uzupełnienie informacji z Formularza Ofertowego na temat oferowanego towaru. Termin 
na przesłanie uzupełnień Komisja dała w/w oferentowi do dnia 20.05.2022 r. do godz. 
10.00. 

c) Zwróciła się pisemnie, za pośrednictwem Platformy Zakupowej do oferenta „Agencja 
Handlowa Milena, Elżbieta Pros” z prośbą o w wyjaśnienia c1) czy przekreślenie w 
Formularzu Ofertowym punktu, który mówi o nie podleganiu wykluczeniu z powodu 
likwidacji było omyłką, czy rzeczywiście firma jest w stanie likwidacji, upadłości lub innym 
otrzymanych w tym punkcie; c2) o wyjaśnienie, czy oferowany produkt zawiera 
Tetrasodium Etidorante (EDTA) (Zamawiający wymagał by mydło do ciała nie zawierało 
tego dodatku, a w Formularzu Ofertowym, w pkt 12.2.3 tabelki dot. oferty mydła do ciała, 
przy naszym wymogu, Oferent dopisał „tak zawiera”. Termin na przesłanie wyjaśnień 
Komisja dała w/w oferentowi do dnia 20.05.2022 r. do godz. 10.00. 
 

4. Po przekazaniu próśb do oferentów, o godz. 14.00 Komisja zawiesiła posiedzenie do dnia 
20.05.2022 r. 
 

5. W dniu 20 maja 2022 r. o godzinie 13:00 za pośrednictwem kodowanej łączności 
teleinformatycznej (MS Teams), odbyła się druga niejawna część posiedzenia Komisji Przetargowej 
w zakresie oceny ofert  
a) Komisja zapoznała się z przesłanymi przez oferenta Cosmetics RDT sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 

153 J, 18-400 Łomża NIP 7422004165  dowodami na wykonanie dostaw towarów o wartości 
co najmniej 1 mln zł w skali jednego roku kalendarzowego w latach 2019-2021. Dowody firmy 
„Cosmetics RDT sp. z o.o” uznała za wystarczające do stwierdzenia, że oferent spełnia wymogi 
par. 2.2.2. zapytania ofertowego. 

b) Komisja zapoznała się z przesłanymi przez oferenta Cosmetics RDT sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 
153 J, 18-400 Łomża NIP 7422004165 informacjami na temat oferowanych towarów. Komisja 
stwierdziła, że forma otrzymanej informacji nie odpowiada wymogom (nie przesłano 
uzupełnionego formularza ofertowego), a przesłane informacje o produktach nie odpowiadają 
na wszystkie pytania Formularza Ofertowego. W związku z tym, Komisja odrzuciła ofertę na 
podstawie art.10.4.3 Zapytania Ofertowego jako nie zgodną z warunkami zamówienia oraz 
art.10.4.4. jako niezgodną z wymogami technicznymi. 

c) Komisja zapoznała się z przesłanym przez oferenta „Agencja Handlowa Milena, Elżbieta Pros” 
wyjaśnieniem nt. przekreślenia w Formularzu Ofertowym punktu, który mówi o nie podleganiu 
wykluczeniu z powodu likwidacji – Oferent stwierdził, że to przekreślenie jest omyłką, a firma, 
którą oferent reprezentuje nie podlega likwidacji etc. Komisja uznała te wyjaśnienia za 
wystarczające do stwierdzenia, że oferent nie podlega wykluczeniu w przypadkach wskazanych 
ustawą. 

d) Komisja zapoznała się z przesłanym przez oferenta „Agencja Handlowa Milena, Elżbieta Pros” 
wyjaśnieniem na temat spełniania przez Oferenta w części 2 (dostawa mydła do ciała) 
warunków zamówienia – Oferent potwierdził, że oferowane mydło zawiera Tetrasodium 
Etidorante (EDTA) oraz przesłał informację o obecności tego składnika w mydłach obecnych na 
rynku. Wobec tych wyjaśnień Komisja zdecydowała o odrzuceniu, w zakresie części 2 (mydła 
do ciała) oferty „Agencja Handlowa Milena, Elżbieta Pros” na podstawie art. 10.4.3 gdyż jej 
treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 
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6. Komisja następnie przystąpiła do oceny niepodlegających odrzuceniu ofert wg kryteriów 

wskazanych w rozdziale 11 Zapytania Ofertowego. Punkty zostały przyznane jednomyślnie przez 

wszystkich członków Komisji. Oceny ofert są umieszczone w poniższej tabelce 

 

Ocena części 1 – dostawa 10 000 l  płynu uniwersalnego do  czyszczenia 

  Nazwa oferenta cena za Część 1: 
Płyn 
uniwersalny do  
czyszczenia (10 
000 l) 

cena za 1 l 
(część 1) 

termin 
dostawy 
(dni od 
podpisani
a umowy) 

punkty za 
cenę 

punkty za 
terminow
ość  

łącznie 
punkty 

1 Agencja 
Handlowa 
Milena Elżbieta 
Pros 
ul. Sanatoryjna 
63, 85-474 
Bydgoszcz 
NIP 5541460218 

121 500,00 zł 12,15 zł 14 43 0 43 

2 P.P.H.U. BARLON 
BARTŁOMIEJ,RO
BERT I PIOTR 
OSIŃSCY S.C. 
09-120 Nowe 
Miasto-Folwark, 
53 
NIP 5671739634 

57 810,00 zł 5,78 zł 14 90 0 90 

Oferta realizacji dostawy 1 części zamówienia tj. 10 000 litrów płynu uniwersalnego do czyszczenia 
złożona przez P.P.H.U. BARLON BARTŁOMIEJ,ROBERT I PIOTR OSIŃSCY S.C. 09-120 Nowe Miasto-
Folwark, 53 NIP 5671739634 o wartości 57 810 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą 
wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

Ocena części 2 – co najmniej 40 000 kg mydła toaletowego do ciała w kostkach (gramatura 90 -120 

gr) 

Ze względu na brak ofert spełniających wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego dla części 2 
Komisja postanowiła o unieważnienie postępowanie w tej części.  

 

Ocena części 3 – co najmniej 10 000 kg mydła w kostkach do prania (gramatura 150-400 gr). 

Nazwa oferenta cena za część 
3: Mydło w 
kostkach do 
prania (10 000 
kg) 

część 3 - 
cena za 1 
kg 

termin 
dostawy 
(dni od 
podpisania 
umowy) 

punkty 
za cenę 

punkty za 
terminowość  

łącznie 
punkty 

Agencja Handlowa 
Milena Elżbieta Pros 
ul. Sanatoryjna 63, 85-
474 Bydgoszcz 
NIP 5541460218 

210 600 zł 21,06 zł 14 90 0 90 
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Oferta realizacji dostawy 3 części zamówienia tj. co najmniej 10 000 kg mydła w kostkach do prania 
(gramatura 150-400 gr) złożona przez Agencja Handlowa Milena Elżbieta Pros 
ul. Sanatoryjna 63, 85-474 Bydgoszcz NIP 5541460218 o wartości 210 600 zł została uznana za 
najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

Posiedzenie Komisji zakończono 20 maja 2022 roku o godz. 15:15 
 

Podpisy: 
 

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

 

Adam Sauer (20.05.2022 16:10 GMT+2)
Adam Sauer

Lidia Litwinczuk (20.05.2022 16:21 GMT+2)
Lidia Litwinczuk

Lubomir Kramar (20.05.2022 17:32 GMT+2)
Lubomir Kramar

https://adobefreeuserschannel.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAMevxARo3JZ4-eAhQICCx9omZO-TWfB6x
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAMevxARo3JZ4-eAhQICCx9omZO-TWfB6x
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAMevxARo3JZ4-eAhQICCx9omZO-TWfB6x
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