
 
 

Chojna, dnia 1 października 2021 r. 
DIR.271.14.2.1.2021.MA 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom - zakup bezzałogowego statku powietrznego i urządzenia gaśniczo-
tnącego dla OSP Krajnik Dolny”, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2021 r. pod numerem 
2021/BZP 00189631/01. 

  

Zamawiający koryguje Informację z otwarcia ofert DIR.271.14.2.2021.MA, 
zamieszczoną na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej zwana „ustawa 
Pzp”, w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na 
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie 
katastrofom - zakup bezzałogowego statku powietrznego i urządzenia gaśniczo-
tnącego dla OSP Krajnik Dolny”. 
W ww. Informacji Zamawiający błędnie podał liczbę miesięcy w zakresie kryterium 
„Gwarancja” dla oferty nr O.12220.2021, złożonej przez USM Sp. z o.o. ul. Budowlana 
26, 20-469 Lublin. 

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza skorygowane informacje 
z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu w podziale na dwie części: 

CZĘŚĆ 1: Dostawa bezzałogowego statku powietrznego dla OSP Krajnik Dolny: 

 
Lp. 

 
Nr oferty 

Nazwa/imię i nazwisko oraz adres 
siedziby lub miejsca prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejsca 
zamieszkania Wykonawcy 

 
Cena  

(brutto) 

 
Gwarancja  
(miesiące) 

1. O.12220.2021 USM Sp. z o.o. 
ul. Budowlana 26 
20-469 Lublin 

90.000,00 25 

2. O.12286.2021 SoftBlue S.A. 
ul. J. Zamoyskiego 2B 
85-063 Bydgoszcz 

93.480,00 48 

 

CZEŚĆ 2: Dostawa urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Krajnik Dolny: 

 
Lp. 

 
Nr oferty 

Nazwa/imię i nazwisko oraz adres 
siedziby lub miejsca prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejsca 
zamieszkania Wykonawcy 

 
Cena  

(brutto) 

 
Gwarancja 
(miesiące) 

1. O.12321.2021 FIRE-MAX Sp. z o.o. 
Ul. Aleje Jerozolimskie 224 
02-495 Warszawa 

147.000,00 24 

 



 
 

Działając zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert 
udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

  

 

 Burmistrz Gminy Chojna 

            Barbara Rawecka 


