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Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

 

Znak sprawy: INF.ZP.271.2.2019                                                                                     Fałków, 09.09.2019r 

 

Zapytanie  ofertowe 

 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. Zm./7 Zamawiający:  

 Gmina Fałków 

Adres do korespondencji: ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków 

tel. 44 7873535, faks 44 7873535, email: gmina.falkow@wp.pl 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: 

  

„Dostawa doposażenia dla Jednostki OSP Fałków” 

 

Dostawa realizowana jest w ramach konkursu pn.  „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie 

potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

a) Aparat powietrzny z butlą kompozytową (komplet, tj. butla poj 6-7 l, maska pełnotwarzowa, manometr 

ciśnienia z sygnałem alarmowym, reduktor, noszak-pasy nośne, wąż połączeniowy itp.) – 2 komplety 

b) Sygnalizator bezruchu strażaka z funkcją wykrywania nadmiernej temperatury – 2 sztuki 

c) Ubranie specjalne 3 częściowe dla strażaka (kurtka i spodnie spełniające wymogi normy PN-EN 469:2008 

Odzież ochronna dla strażaków oraz  kurtka lekka spełniająca wymagania normy EN 15614 Odzież ochronna 

dla strażaków) – 2 komplety 

d) Hełm strażacki -  przeznaczony dla strażaków biorących udział w akcjach wewnątrz budynków. Kolor 

czerwony – 2 szt 

e) Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 – system selektywnego powiadamiania i 

alarmowania przeznaczony do zdalnego (radiowego) uruchamiania syren alarmowych OSP Fałków oraz 

powiadamiania strażaków OSP Fałków – 1 szt 

f) Kombinezon do akcji zabezpieczający prze owadami wraz z rękawicami ochronnymi – 1 komplet 

 

Przedmiot zamówienia, powinien spełniać wszelkie wytyczne i przepisy prawa, dopuszczające go do użytku przez 

jednostki straży pożarnych  

 

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 44480000-8 Różny sprzęt gaśniczy  

Termin wykonania: do 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 

 

 

 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozny-sprzet-gasniczy-6158
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III. Warunki udziału w postępowaniu: 

Wykonawca powinien spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania 

działalności, posiadania wiedzy i doświadczenia, posiadania odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do 

wykonania zamówienia. 

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie (zał nr 2) według formuły spełnienia – niespełnienia 

IV. Warunki wykluczenia. 

Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; 

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości 

co do bezstronności tych osób. 

Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym 

postępowaniu oświadczenie ( zał nr 3), według formuły spełnienia – niespełnienia 

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza 

ofertowego –zał nr 1, 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu – zał nr 2 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał nr 3 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  przekazywania 

oświadczeń i dokumentów.  

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać 

pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest  

Pan Paweł Pękala- 447873535, email: gmina.falkow@wp.pl 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w 

godzinach pracy urzędu tj.: pon-piątek od godz.7.00 do 15.00 

VII. Miejsce składania ofert 

Ofertę cenową należy: 

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków – sekretariat, lub 

- przesłać faksem na nr 44 7873535, lub 

- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail : gmina.falkow@wp.pl 

w terminie do dnia 17.09.2019 , do godz 15.00 
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VII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie 

poszczególnego zadania.  

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz 

słownie. 

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj.przedmiot 

zamówienia wraz z dostawą i ewentualnym montażem w przypadku dostawy mebli  

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

Cena - 100 pkt 

6. Sposób wyliczenia punktów:  

Kryterium cena = najniższa oferowana cena/cena oferty badanej * 100 

7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów. 

 

VIII. Informacje o formalnościach  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. 

2. Zamawiający zleci dostawę wybranemu Wykonawcy w terminie związania ofertą ( 30 dni).  

3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach 

Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.  

4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych 

Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert. 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

 

 

                                                                                                                                      /-/ Henryk Konieczny – Wójt Gminy 

                                                                                                 Fałków, 09.09.2019  …..……………………………….. 

                                   (data, podpis i pieczęć 

                                                                                                                                   osoby zatwierdzającej postępowanie) 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz cenowo – ofertowy 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
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 Załącznik nr 1 do Zapytania 

 

............................................................................                 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)               

tel./fax): .....................................................                                

adres e – mail): ....................................  

               

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY 

  

  Zamawiający: 

Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260  Fałków 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2017 prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r.  Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm./ na: 

 

„Dostawa doposażenia dla Jednostki OSP Fałków” 

 

realizowana w ramach konkursu pn.  „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej” 

 

Ja/My, niżej podpisany/i, 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto………………….……..zł,  

(słownie………………………………………………………………………………..) w tym: 

 

Nazwa 
Cena 

jednostkowa 

netto w zł 

Ilość 
Wartość netto w 

zł 

Aparat powietrzny z butlą kompozytową (komplet)  2 komplety  

Sygnalizator bezruchu strażaka  2 sztuki  

Ubranie specjalne 3 częściowe dla strażaka  2 komplety  

Hełm strażacki – do akcji wewnątrz budynków  2 szt  

Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony 

Ludności DSP-50 
 1 komplet  

Kombinezon ochronny przed owadami wraz z 

rękawicami ochronnymi 
 1 komplet  

Suma netto w zł  

Podatek VAT w zł  

Suma brutto w zł  
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2. Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie do 14 dni od dnia zamówienia. 

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc 

od daty wyznaczonej na składanie ofert.  

4. Oświadczamy, że dostarczony przedmiot jest zgodny z wymaganiami zamawiającego 

5. Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w formie przelewu bankowego do 14 dni od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu Faktury Vat/rachunku na konto wskazane w dokumencie finansowym 

 

 

 

......................................................               

           miejscowość i data  

                                                                    ....................................................................................... 

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty/ 
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Załącznik nr 2 do Zapytania 

 

 

............................................................................                                              ……………………………. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)                                                                                                   miejscowość , dnia 

                 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

O  S P E Ł N I A N I U  W A R U N K Ó W  U D Z I A Ł U  W  P O S T E P O W A N I U  

 

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu pn. „Dostawa doposażenia dla Jednostki OSP 

Fałków” dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności, posiadania wiedzy i doświadczenia, 

posiadania odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia.  

 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 

§ 1 kodeksu karnego. 

 

 
...............................................................................………………… 

(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)  
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Załącznik nr 3 do Zapytania 

 

 

 

............................................................................                                              ……………………………. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)                                                                                                   miejscowość , dnia 

                 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

O  B R A K U  P O D S T A W  D O  W Y K L U C Z E N I A  

 

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania pn.  

„Dostawa doposażenia dla Jednostki OSP Fałków” 

 

o których mowa w  zaproszeniu do złożenia oferty - Warunki wykluczenia. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 

§ 1 kodeksu karnego. 

 

 

 
...............................................................................………………… 

(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)  

 

 

 


