
   
 

   
 

 

Znak sprawy: FSM-2022-12-06    Warszawa, 2022-12-27 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ FUNDACJI SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ 

DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ NA:  

 

Natychmiastowy zakup i dostawa agregatów prądotwórczych w tym - 500 szt. agregatów 

prądotwórczych o min. mocy znamionowej 8 kW (cz.1), oraz 375 szt. agregatów prądotwórczych o 

min. mocy znamionowej 5,5 kW (cz.2.) do magazynu w Pruszkowie (PL) lub we Lwowie (UA). 

 

Tryb postępowania: Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

OCENA OFERT 

Komisja Przetargowa w składzie: 

Przewodniczący Komisji – Rafał Ciesielski 
Zastępca Przewodniczącego Komisji – Adam Sauer 
Członek Komisji  – Lubomir Kramar 
Członek Komisji – Mateusz Pachura 
Członkini Komisji – Wiktoria Lach 

 
1. W dniu 19 grudnia 2022 roku o godzinie 11:00 za pośrednictwem kodowanej łączności 

teleinformatycznej (MS Teams), odbyła się pierwsza niejawna część posiedzenia Komisji 

Przetargowej w zakresie wyboru kontrahenta, którego oferta zostanie dopuszczona do oceny w 

trybie Zamówienia z wolnej ręki.  

2. Przewodniczący Komisji poinformował o piśmie ministra Pawła Jabłońskiego podsekretarza stanu 

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (DWR.4410.3.2022 / 34 podpisane 18.12.2022 r.) 

informującym o związanym z pogarszającą się sytuacją w Ukrainie wywołaną rosyjskimi atakami 

na ludność cywilną oraz infrastrukturę energetyczną i koniecznością zaspokojenia rosnących 

potrzeb humanitarnych zleceniu zamówienia na zakup m.in. piecyków i agregatów 

prądotwórczych. W piśmie minister zwrócił się o natychmiastowe dokonanie zamówień i 

dostarczenie zamówionego sprzętu w pierwszym możliwym terminie. 

3. Komisja dokonała analizy możliwości prawnych, w jej wyniku zdecydowała o zarekomendowaniu 

Prezesowi Fundacji decyzji o zastosowaniu trybu z wolnej ręki, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  



   
 

   
 

4. Ze względu na konieczność natychmiastowej realizacji Zamówienia oraz mając na uwadze 

konieczność gospodarnego rozporządzenia dysponowanymi środkami Komisja Przetargowa 

ustaliła kryteria wyboru kontrahentów do procedury zamówienia z wolnej ręki: 

4.1. Których oferty były uznawane za najbardziej konkurencyjne w innych postępowaniach na 

dostawę towarów przeprowadzonych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej przed 

19.12.2022.  

4.2. Z którymi Fundacja Solidarności Międzynarodowej posiadała doświadczenie współpracy 

w zakresie dostawy agregatów prądotwórczych przed 19.12.2022. 

4.3. Którzy przynajmniej jednokrotnie w 2022 r. zostali z należytą starannością zweryfikowani 

narzędziem AML oraz pomyślnie przeszli procedurę oceny ryzyka Fundacji Solidarności 

Międzynarodowej, mającą na celu weryfikacje obecności podmiotów gospodarczych na listach 

sankcyjnych, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz innych 

przesłanek wykluczających. 

4.4. Którzy zrealizowali dotychczasowe Zamówienia w sposób rzetelny oraz terminowy – 

zgodny z ustaleniami podpisanych umów Kupna-Sprzedaży. 

5.  Komisja ustaliła, że powyższe kryteria spełniane są przez następujące podmioty gospodarcze: 
5.1. P.U.H. KING-STEN-TRANS PIOTR STĘPIEŃ, NIP: 811-169-62-56; UL TARGOWA 60, 26-700 
ZWOLEŃ 
5.2. Pezal Product Line Sp. z o.o., NIP: 583-316-50-70; 83-021 Przejazdowo, Benzynowa 50 

 

6. Komisja następnie przystąpiła do sprawdzenia deklaracji o braku konfliktu interesów członków 

Komisji. Żadna osoba nie zadeklarowała konfliktu interesów wobec potencjalnych podmiotów 

niniejszego postępowania. Deklaracje zostaną dołączone do dokumentacji przetargowej. 

7.  Komisja zadecydowała o zwróceniu się do ww. podmiotów z prośbą o dostępności agregatów 

prądotwórczych u w/w potencjalnych dostawców, ich cenie i przewidywanym czasie dostawy.  

8. Komisja zawiesiła obrady o godz. 12:00 19.12.2022, ustalając datę następnego posiedzenia na  

20.12.2022 godz. 13.45.  

9. W dniu 20.12.2022 o godz. 13.45, za pośrednictwem kodowanej łączności teleinformatycznej (MS 

Teams), odbyła się druga niejawna część posiedzenia Komisji przetargowej, w trakcie której dokonano 

przeglądu otrzymanych odpowiedzi otrzymanych drogą e-mailową. Odpowiedzi znajdują się w 

dokumentacji zamówienia. 

10. Komisja ustaliła, że oferta Pezal Product Line Sp. z o.o. jest korzystniejsza cenowo, a także 

gwarantuje krótszy o ok. 60 dni czas realizacji Zamówienia.  

11. Komisja wystąpiła do Pezal Product Line Sp. z o.o. z zapytaniem o możliwość redukcji ceny przy 

zakupie większej ilości sztuk i dostała pozytywną odpowiedź.  

12. Komisja zawiesiła obrady o godz. 16:20 20.12.2022, przekazując członkom Komisji zadania w 

zakresie przygotowania dokumentacji zamówienia z wolnej ręki: tekstu zapytania, opisu przedmiotu 

zamówienia, wymaganych prawem oświadczeń, wzoru umowy oraz formularza oferty. Komisja 

zdecydowała, że dokumentacja będzie wysłana do firmy Pezal do dnia 22.12.2022 r. z prośbą o 

przesłanie oferty do 23.12.2022 r. do godz. 9:30. Komisja ustaliła datę następnego posiedzenia na  

23.12.2022 godz. 11.30. 



   
 

   
 

 

13. W dniu 23.12.2022 r. o godz. 11.30 za pośrednictwem kodowanej łączności teleinformatycznej (MS 

Teams), odbyła się trzecia niejawna część posiedzenia Komisji Przetargowej.  Przewodniczący Komisji 

poinformował, że w terminie określonym w dokumentacji postępowania wpłynęła następująca oferta 

firmy Pezal: 

  Nazwa oferenta Cena  - 
część 1 
(agregaty 
o mocy 8 
kW) 

Termin 
dostawy (od 
podpisania 
umowy)  

Cena  - 
część 2 
(agregaty o 
mocy 5,5 
kW) 

Termin dostawy (dni od 
podpisania umowy) – 
część 2 

1 Pezal Product Line Sp. z 
o.o. ul. Benzynowa 50, 83-
021 Przejazdowo NIP 58 
331 65 070 

4784,70 

 
 PLN brutto 

Firma Pezal 

zobowiązała się 

postawić sprzęt 

do dyspozycji 

FSM do końca 

2022 r. po 

otrzymaniu 

zapłaty, z 

terminem 

odbioru lub 

dostawy nie 

późniejszym niż 

35 dni 

kalendarzowych. 

3357,90 PLN 
brutto 

Firma Pezal zobowiązała 

się postawić sprzęt do 

dyspozycji FSM do końca 

2022 r. po otrzymaniu 

zapłaty, z terminem 

odbioru lub dostawy nie 

późniejszym niż 35 dni 

kalendarzowych. 

 

14. Komisja ustaliła, że oferta złożona przez Pezal Product Line Sp. z o.o. Ul. Benzynowa 50, 83-021 

Przejazdowo NIP 58 331 65 070: 

14.1. Została złożona w sposób poprawny. 

14.2. Spełnia wszelkie wymagania Zamawiającego. 

15. Komisja zadecydowała, że oferta realizacji: 

15.1. dostawy co najmniej 500 agregatów o minimalnej mocy znamionowej 8,5 kW (część 1) 

złożona przez Pezal Product Line Sp. z o.o. Ul. Benzynowa 50, 83-021 Przejazdowo NIP 58 331 65 070 

o wartości 2 392 350 PLN brutto została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie 

warunki stawiane przez Zamawiającego 

15.2. dostawy co najmniej 375 agregatów o mocy do 5,5 kW (część 1) złożona przez Pezal Product 

Line Sp. z o.o. Ul. Benzynowa 50, 83-021 Przejazdowo NIP 58 331 65 070  o wartości 1 259 212.5 PLN 

brutto została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez 

Zamawiającego. 

16. O godz. 12:00; 23.12.2022 r. Komisja Przetargowa zakończyła obrady. 

 
Podpisy: 

1. Przewodniczący Komisji – Rafał Ciesielski 
2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Adam Sauer 
3. Członek Komisji – Lubomir Kramar 
4. Członek Komisji – Mateusz Pachura 
5. Członkini Komisji – Wiktoria Lach 

 

Rafał Ciesielski (27.12.2022 14:08 GMT+1)
Rafał Ciesielski

Adam Sauer (27.12.2022 14:21 GMT+1)
Adam Sauer

Lubomir Kramar (27.12.2022 14:32 GMT+1)
Lubomir Kramar

Mateusz Pachura (27.12.2022 14:36 GMT+1)
Mateusz Pachura

Wiktoria Lach (27.12.2022 14:56 GMT+1)
Wiktoria Lach
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