
 

 

 

Numer sprawy 45/2019/ZP 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego z dnia 22. 10. 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 radiotelefonów nasobnych, radiotelefonów samochodowych, ochronników słuchu, 

zestawów komunikacyjnych oraz akcesoriów do radiotelefonów  

CPV: Główny przedmiot: 32200000-5,  

                                             32236000-6.                                              
 

 3) Wybrano w Części I ofertę wykonawcy:  

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy: 

a) nazwa: ELEKTRIT Sp. z o.o.,  

b) kod, miejscowość, województwo: 18 – 100 Łapy, podlaskie 

c) ulica, nr domu: ul. Gen Wł. Sikorskiego 18 

Uzasadnienie wyboru: Oferta wybrana uzyskała 60,00 pkt. w kryterium oceny ofert: cena (60 pkt),  

okres gwarancji (20 pkt) oraz termin dostawy (20 pkt). 

Cena: 529 200, 00 zł (60 pkt) 

Termin dostawy:  do dnia 16. 12. 2019 r. (0 pkt) 

Okres gwarancji: przedłużenie o 0 miesięcy (0 pkt) 

 

Wybrano w Części II ofertę wykonawcy:  

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy: 

a) nazwa: ELEKTRIT Sp. z o.o.,  

b) kod, miejscowość, województwo: 18 – 100 Łapy, podlaskie 

c) ulica, nr domu: ul. Gen Wł. Sikorskiego 18 

Uzasadnienie wyboru: Oferta wybrana uzyskała 60,00 pkt. w kryterium oceny ofert: cena (60 pkt),  

okres gwarancji (20 pkt) oraz termin dostawy (20 pkt). 

Cena: 135 600, 00 zł (60 pkt) 

Termin dostawy:  do dnia 16. 12. 2019 r. (0 pkt) 

Okres gwarancji: przedłużenie o 0 miesięcy (0 pkt) 

 

Wybrano w Części III ofertę wykonawcy:  

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy: 

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

b) kod, miejscowość, województwo: 57 – 120 Wiązów, dolnośląskie 

c) ulica, nr domu: Wawrzyszów 12 

Uzasadnienie wyboru: Oferta wybrana uzyskała 60,00 pkt. w kryterium oceny ofert: cena (60 pkt),  

okres gwarancji (20 pkt) oraz termin dostawy (20 pkt). 

Cena: 128 000, 00 zł (60 pkt) 

Termin dostawy:  do dnia 16. 12. 2019 r. (0 pkt) 

Okres gwarancji: przedłużenie o 0 miesięcy (0 pkt) 

 

Wybrano w Części IV ofertę wykonawcy:  

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy: 

a) nazwa: ELEKTRIT Sp. z o.o.,  

b) kod, miejscowość, województwo: 18 – 100 Łapy, podlaskie 



c) ulica, nr domu: ul. Gen Wł. Sikorskiego 18 

Uzasadnienie wyboru: Oferta wybrana uzyskała 60,00 pkt. w kryterium oceny ofert: cena (60 pkt),  

okres gwarancji (20 pkt) oraz termin dostawy (20 pkt). 

Cena: 103 767, 00 zł (60 pkt) 

Termin dostawy:  do dnia 16. 12. 2019 r. (0 pkt) 

Okres gwarancji: przedłużenie o 0 miesięcy (0 pkt) 
 

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

oceny i porównania złożonych ofert:  

Część I zamówienia 

Oferta nr 1: 

a) nazwa: ELEKTRIT Sp. z o.o.,  

b) kod, miejscowość, województwo: 18 – 100 Łapy, podlaskie 

c) ulica, nr domu: ul. Gen Wł. Sikorskiego 18 

Uzasadnienie wyboru: Oferta wybrana uzyskała 60,00 pkt. w kryterium oceny ofert: cena (60 

pkt),  okres gwarancji (20 pkt) oraz termin dostawy (20 pkt). 

Cena: 529 200,00 zł (60 pkt) 

Termin dostawy:  do dnia 16. 12. 2019 r. (0 pkt) 

Okres gwarancji: przedłużenie o 0 miesięcy (0 pkt) 

 

Część II zamówienia  

Oferta nr 1 

a) nazwa: ELEKTRIT Sp. z o.o.,  

b) kod, miejscowość, województwo: 18 – 100 Łapy, podlaskie 

c) ulica, nr domu: ul. Gen Wł. Sikorskiego 18 

Uzasadnienie wyboru: Oferta wybrana uzyskała 60,00 pkt. w kryterium oceny ofert: cena (60 

pkt),  okres gwarancji (20 pkt) oraz termin dostawy (20 pkt). 

Cena: 135 600, 00 zł (60 pkt) 

Termin dostawy:  do dnia 16. 12. 2019 r. (0 pkt) 

Okres gwarancji: przedłużenie o 0 miesięcy (0 pkt) 

 

Część III zamówienia: 

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

b) kod, miejscowość, województwo: 57 – 102 Wiązów, dolnośląskie 

c) ulica, nr domu: Wawrzyszów 12 

Uzasadnienie wyboru: Oferta wybrana uzyskała 60,00 pkt. w kryterium oceny ofert: cena (60 

pkt),  okres gwarancji (20 pkt) oraz termin dostawy (20 pkt). 

Cena: 128 000, 00 zł (60 pkt) 

Termin dostawy:  do dnia 16. 12. 2019 r. (0 pkt) 

Okres gwarancji: przedłużenie o 0 miesięcy (0 pkt) 

 

Część IV zamówienia:  

Oferta nr 1 

a) nazwa: ELEKTRIT Sp. z o.o.,  

b) kod, miejscowość, województwo: 18 – 100 Łapy, podlaskie 

c) ulica, nr domu: ul. Gen Wł. Sikorskiego 18 

Uzasadnienie wyboru: Oferta wybrana uzyskała 60,00 pkt. w kryterium oceny ofert: cena (60 

pkt),  okres gwarancji (20 pkt) oraz termin dostawy (20 pkt). 

Cena: 103 767, 00 zł (60 pkt) 

Termin dostawy:  do dnia 16. 12. 2019 r. (0 pkt) 

Okres gwarancji: przedłużenie o 0 miesięcy (0 pkt) 

 


