
 
 

Chojna, dnia 14 października 2021 r. 
DIR.271.12.5.2021.MA 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
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 na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamieszcza informację 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

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 podziale na dwie części, wybrana została najkorzystniejsza oferta w ramach Części 1: 

Oferta nr O.12286.2021 złożona przez firmę SoftBlue S.A. ul. J. Zamoyskiego 2B, 85-063 

Bydgoszcz 

1) Cena: 93.480,00 zł, 

2) Gwarancja i rękojmia: 25 miesięcy. 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Oferta złożona przez firmę SoftBlue S.A. uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie 

z kryteriami oceny ofert oraz nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału 

wpostępowaniu. 

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja: 

1) Część 1: Dostawa bezzałogowego statku powietrznego dla OSP Krajnik Dolny: 

 
Lp. 

 
Nr oferty 

 
Nazwa Wykonawcy 

Kryterium „Cena”  
(C) 

waga 60% 

Kryterium „Gwarancja” 
(G)  

waga 40% 

Suma  
(C+G) 

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

 
OFERTA ODRZUCONA 

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

60% 40% 100% 

 
Oferta nr O.12220.2021 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), gdyż 
nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi 
sporządzania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
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2) CZEŚĆ 2: Dostawa urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Krajnik Dolny: 

 
Lp. 

 
Nr oferty 

 
Nazwa Wykonawcy 

Kryterium 
„Cena”  

(C) 
waga 60% 

Kryterium 
„Gwarancja” 

(G)  
waga 40% 

Suma  
(C+G) 

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

 
OFERTA ODRZUCONA 

 

Oferta nr O.12321.2021 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), 

gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia postawionymi przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W RAMACH CZĘŚCI 2 

 

W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w ramach części 2 zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), gdyż 

jedyna oferta złożona w ramach tej części podlegała odrzuceniu. 
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