
Protokół z prac Komisji Przetargowej Fundacji Solidarności Międzynarodowej do przeprowadzenia procedury 
przetargowej na dostawę co najmniej 20 Zestawów Wyposażenia Ratowniczego składających się z: Motopompy 
spalinowej (część 1) oraz Pilarki benzynowej (część 2) do magazynu w Pruszkowie – z opcją zwiększenia dostaw 

o 50 sztuk w każdej części zamówienia. 

 

1 
 

 

 

Znak sprawy: FSM-2022-04-29     Warszawa, 2022-06-10 

 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ FUNDACJI SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ 

DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ w TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

na dostawę co najmniej 20 Zestawów Wyposażenia Ratowniczego składających się z: Motopompy 
spalinowej (część 1) oraz Pilarki benzynowej (część 2) do magazynu w Pruszkowie – z opcją 

zwiększenia dostaw o 50 sztuk w każdej części zamówienia.  
Towary zostaną następnie przekazane jako pomoc dla ochrony ludności cywilnej Ukrainy. 

 
 

OCENA OFERT 

Komisja Przetargowa w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji – Adam Sauer 
2. Członek Komisji – Artur Grossman 
3. Członek Komisji – Michał Urban 
4. Członek Komisji – Lubomir Kramar 

 
 
1. W dniu 10 czerwca 2022 roku o godzinie 10:15 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. 10.05, co zostało opisane w protokole z otwarcia ofert. 

Ocenie została poddana jedyna oferta złożona w przetargu: 

  Nazwa oferenta Cz.1. cena 
brutto za 1 szt. 
(motopompy) 

Cz.2. cena 
brutto za 1 
szt. (pilarki) 

termin dostawy od 
dnia podpisania 
umowy 

1 CENTRALA ELEKTROTECHNICZNA 
Waldemar Adamczyk 
NIP: 796-003-74-25 
Adres: 26-660 Bród, 5 

3813 zł 2091 zł 14 dni (dla obu części) 
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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 podmiotu niniejszego postępowania. Deklaracje 
zostaną dołączone do dokumentacji przetargowej, 

b) oceny spełniania warunków stawianych Wykonawcom oraz podstaw wykluczenia 
Wykonawców w przypadkach określonych ustawą lub polityką zakupową Fundacji Solidarności 
Międzynarodowej, 

c) badania oferty pod kątem odrzucenia oferty w przypadkach przewidzianych ustawą lub 
polityką zakupową Fundacji Solidarności Międzynarodowej,  

d) oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. 

3. Komisja Przetargowa dokonała wstępnego sprawdzenia formularza ofertowego złożonej oferty. 

4. Zwróciła się pisemnie, za pośrednictwem Platformy Zakupowej do oferenta Centrala 

Elektrotechniczna Waldemar Adamczyk: 

A) o przedstawienie dowodów na minimalne wymaganie doświadczenie w dostawie towarów z 

zakresu Wyposażenia Straży Pożarnej i/lub Służb Ratowniczych o wartości co najmniej 500 000 

zł złotych w skali jednego roku kalendarzowego, wybranego z lat 2019-2021.  

B) O przesłanie szczegółowej specyfikacji technicznej (producenckiej) oferowanych pilarek 

C) Termin na przedstawienie dowodów Komisja dała w/w oferentowi do dnia 13.06.2022 r. do 

godz. 12.00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

5. Po przekazaniu dyspozycji wysłania próśb, o których mowa w pkt. 4 Protokołu, Komisja zakończyła 

pierwszą część posiedzenia w dniu 10.06.2022 r. o godz.11.30. 

6. W dniu 14 czerwca 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  

7. Komisja stwierdziła, do 13.06.2022 r. do godz. 12.00 otrzymała odpowiedź oferenta Centrala 

Elektrotechniczna Waldemar Adamczyk:  z dowodami na doświadczenie w dostawie towarów z 

zakresu Wyposażenia Straży Pożarnej i/lub Służb Ratowniczych o wartości co najmniej 500 000 

złotych w skali jednego roku kalendarzowego, wybranego z lat 2019-2021. Odpowiedź oferenta 

Centrala Elektrotechniczna Waldemar Adamczyk uznała za satysfakcjonującą w zakresie 

doświadczenia oferenta. 

8. Komisja przystąpiła następnie do szczegółowej analizy oferty w zakresie jej zgodności z 

wymaganiami technicznymi Zamawiającego, o których mowa w pkt. 1.1. Zapytania Ofertowego. 

9. Komisja stwierdziła, że w zakresie części 1 (motopompy spalinowe) oferta nie spełnia 

następujących minimalnych wymagań zamawiającego:  

a) Minimalna wydajność: 1000 l/minutę; oferta: 750 l/minutę 

b) Minimalna moc silnika: 5kW, oferta: 4,1 kW 

W związku z tym, iż oferta w części I (motopompy spalinowe) nie spełnia minimalnych wymagań, 

Komisja postanowiła o jej odrzuceniu na podstawie pkt. 10.4.3. Zapytania Ofertowego, a samo 

Zapytanie Komisja postanowiła unieważnić w zakresie części I (motopompy spalinowe), gdyż nie 

otrzymano ofert spełniających wszystkie minimalne wymogi stawiane przez Zamawiającego. 

10. Komisja stwierdziła, że w zakresie części 2 (pilarki benzynowe) oferta nie spełnia następującego 

minimalnego wymogu zamawiającego: 
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a) Maksymalna waga: 5 kg, oferta (wg specyfikacji producenta): 5.1 kg  

W związku z tym, iż oferta w części II (pilarki benzynowe) nie spełnia minimalnych wymagań, 

Komisja postanowiła o jej odrzuceniu na podstawie pkt. 10.4.3. Zapytania Ofertowego, a samo 

Zapytanie Komisja postanowiła unieważnić w zakresie części II (pilarki benzynowe), gdyż nie 

otrzymano ofert spełniających wszystkie minimalne wymogi stawiane przez Zamawiającego. 

11. Posiedzenie Komisji zakończono 14 czerwca 2022 roku o godz. 13:55 
 

Podpisy: 
 

1. Przewodniczący Komisji – Adam Sauer 
2. Członek Komisji – Artur Grossman 
3. Członek Komisji – Michał Urban 
4. Członek Komisji – Lubomir Kramar 

 
Lubomir Kramar (16.06.2022 01:47 GMT+2)
Lubomir Kramar
Michał Urban (16.06.2022 10:14 GMT+2)
Michał Urban

Artur Grossman (19.06.2022 00:16 GMT+2)

Adam Sauer (19.06.2022 18:52 GMT+2)
Adam Sauer
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