
 

Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej w/w informacji, przekaże zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp 

 

 

oznaczenie sprawy PN 5/20 Dostawa przedmiotów umundurowania użytkowane w Państwowej Straży Pożarnej”  
 

Protokół z otwarcia ofert – 10.02.2020r. godz. 09.30 
 
 
część 1 – Mundury wyjściowe letnie, czapki wyjściowe letnie - rogatywki i kapelusze letnie 
 

Kwota na realizację części zamówienia brutto: 95 853,29 zł 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Okres gwarancji Termin realizacji  Warunki płatności 

3 
CZM INTERMAG Sp. z o. o. 
ul. Bielicka 82 
85-135 Bydgoszcz 

73 935,79 zł 24 miesiące do 27 marca 2020r. 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury 

 

 
część 2 – Rękawiczki letnie                
Kwota na realizację części zamówienia brutto: 7 429,20 zł 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Okres gwarancji Termin realizacji  Warunki płatności 

2 
Z.P.U.H. „EDAREX” Wiktor Kujbida  
ul. Radomska 4d 
26-500 Szydłowiec 

6 974,10 zł 24 miesiące do 27 marca 2020r. 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury 

4 
GALASKÓR Sp. z o. o. 
ul. Prudnicka 26 
48-300 Nysa 

7 306,20 zł 24 miesiące do 27 marca 2020r. 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury 

6 
FAREX GROUP Sp. z o. o. 
Bystrzycka 58 
59-610 Wleń 

7 970,40 zł 24 miesiące do 27 marca 2020r. 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury 



Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej w/w informacji, przekaże zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp 

 

 

część 3 – Sznury galowe oficera 
 

Kwota na realizację części zamówienia brutto: 6 143,85 zł 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Okres gwarancji Termin realizacji  Warunki płatności 

3 
CZM INTERMAG Sp. z o. o. 
ul. Bielicka 82 
85-135 Bydgoszcz 

4 317,30 zł 24 miesiące do 27 marca 2020r. 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury 

 
 
część 4 – Koszule wyjściowe 
 

Kwota na realizację części zamówienia brutto: 8 331,41 zł 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Okres gwarancji Termin realizacji  Warunki płatności 

3 
CZM INTERMAG Sp. z o. o. 
ul. Bielicka 82 
85-135 Bydgoszcz 

12 770,00 zł 24 miesiące do 27 marca 2020r. 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury 

7 

PPHU SUBOR Zakład Pracy Chronionej  
Ewa Ptak 
ul. Towarowa 40 
28-200 Staszów 

5 535,00 zł 24 miesiące do 27 marca 2020r. 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury 

 

część 5 – Półbuty wyjściowe męskie 
 

Kwota na realizację części zamówienia brutto: 19208,30 zł 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Okres gwarancji Termin realizacji  Warunki płatności 

1 
MAXPRO-TECH Paweł Nicpoń 
ul. Wierzbowa 7 
37-300 Leżajsk 

14 553,36 zł 24 miesiące  do 27 marca 2020r. 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury 



Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej w/w informacji, przekaże zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp 

 

 

5 

P. H. „BEHAPEX II”  
Waldemar Grzywaczewski 
ul. Chemiczna 7 
20-329 Lublin 

11 653,39 zł 36 miesięcy do 27 marca 2020r. 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury 

6 
Gregor S. A. 
ul. Tczewska 1a 
83-032 Pszczółki 

11 771,10 zł 24 miesiące do 27 marca 2020r. 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury 

 
 

część 6 – Półbuty wyjściowe damskie 
 

Kwota na realizację części zamówienia brutto: 957,56 zł 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Okres gwarancji Termin realizacji  Warunki płatności 

1 
MAXPRO-TECH Paweł Nicpoń 
ul. Wierzbowa 7 
37-300 Leżajsk 

501,84 zł 24 miesiące do 27 marca 2020r. 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury 

5 

P. H. „BEHAPEX II”  
Waldemar Grzywaczewski 
ul. Chemiczna 7 
20-329 Lublin 

516,60 zł 24 miesiące do 27 marca 2020r. 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury 

 

 

 
 
 


