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POZNALIŚMY OFERTY W PRZETARGU NA AMUNICJĘ
DLA SW
Nastąpiło otwarcie ofert w przetargu Służby Więziennej, w ramach którego planowane są zakupy
amunicji dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Dokładniej chodzi o
pozyskanie naboi 9x19 mm oraz amunicji małokalibrowej 5,56x45 mm.
Poznaliśmy oferty w przetargu rozpisanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej dotyczące
zakupu w sumie 870 000 sztuk dwóch rodzajów amunicji. Albowiem w pierwszej części przetargu, SW
zamierza pozyskać 770 000 sztuk pistoletowych naboi 9x19 mm Parabellum typu TFMJ. Zaś w
przypadku drugiej części przetargu chodzić ma o zakup 100 000 sztuk amunicji małokalibrowej
5,56x45 mm.
W przypadku pierwszej części zamówienia pojawiły się trzy oferty. Warszawski CENZIN Sp. z o.o.
zakłada cenę 625 086,00 zł oraz termin wykonania zamówienia wynoszący 90 dni. W przypadku UMO
Sp. z o.o. z Zielonki cena wskazana w ofercie to 1 022 868,00 zł, a termin wykonania zamówienia
również ma wynieść 90 dni. Trzecią ofertę przedstawił MILDAT Sp. z o.o. z Warszawy, w jej przypadku
cena naboi to 644 028,00 zł, a termin wykonania zamówienia ma wynieść 90 dni. Trzeba zauważyć
przy tym, iż SW dla pierwszej części zamówienia przygotowała kwotę w wysokości 769 000,00 zł.
Czytaj też: Jedyna oferta i za mały budżet. Czy SW kupi nowe radiotelefony?
Jeśli chodzi o drugą część przetargu, to po otwarciu ofert wiemy, że jest czterech zainteresowanych
dostawą amunicji małokalibrowej 5,56x45 mm. CENZIN Sp. z o. o. wycenił swoją ofertę na 142 680,00
zł, wskazując na termin wykonania zamówienia wynoszący 90 dni. Jeśli chodzi o ofertę ze strony UMO
SP. z o.o. to została ona wyceniona na 201 720,00 zł, przy terminie wykonania zamówienia
wynoszącym 90 dni. MILDAT Sp. z o.o. oferuje przy tym amunicję za 145 140,00 zł i termin wykonania
zamówienia w ciągu 90 dni. Zaś MESKO S.A. ze Skarżysko-Kamiennej zaoferowało SW amunicję za
210 330,00 zł, przy terminie wykonania zamówienia wynoszącym 30 dni. Jak wskazano przy otwarciu
ofert, SW dla drugiej części zamówienia przygotowało na realizację zakupów kwotę w wysokości
160 000,00 zł.
Czytaj też: Nowa strzelnica kontenerowa dla SW
Nowa amunicja ma być ﬁnalnie dostarczona do Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w
Kulach. Przy ocenie ofert mają być brane pod uwagę kryteria ceny (60 proc.) oraz terminu wykonania
(40 proc.). Przy czym, SW wymaga realizacji zamówienia w terminie do 90 dni od dnia zawarcia
umowy, ale punktowane dodatkowo mają być dostawy do 60 dni od zawarcia umowy oraz do 30 dni

od zawarcia umowy.
Czytaj też: Olsztyński areszt śledczy kupuje karabinki
SW wskazuje, że w przypadku 770 000 sztuk nabojów 9 x19 mm mowa jest o typie Parabellum z
pociskiem pełnopłaszczowym. Chodzi o amunicję fabrycznie nową, nie mogącą być wtórnie
elaborowaną, a wyprodukowaną nie wcześniej niż w 2019 roku. Funkcjonariusze SW mają ją
przeznaczyć do strzelań z 9-mm pistoletu maszynowego wz. 1998P i wzór 06 (Glauberyt) oraz 9-mm
pistoletu P99 WALTHER produkcji Fabryki Broni "ŁUCZNIK" - Radom. Jeśli zaś chodzi o nabycie 100 000
nabojów pośrednich 5,56 x 45 mm z pociskiem FMJ SS 109 z rdzeniem stalowym, mowa jest również o
fabrycznie nowych i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku. Ich przeznaczeniem ma być
prowadzenie strzelań z 5,56 mm karabinka BERETTA wz. ARX 160.
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