Fałków, dnia 30.04.2018 r.
Znak : ZP.271.3.2018 IOC

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn:
„ Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt
medyczny i ratowniczy jednostek OSP z terenu gminy Fałków”
Zadanie ,, Współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.
1.Zamawiający:
Gmina Fałków
Adres: ul. Zamkowa 1A
26 – 260 Fałków
REGON: 590648066
NIP: 6581872063
tel. 44-7873535
Prowadzący sprawę: Podinspektor Wojciech Domański
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego
i ratowniczego tj. defibrylatorów AED w ilości 2 szt. , toreb ratowniczych PSP R-1
w torbie walizkowej w ilości 2 szt., toreb ratowniczych OSP R-1 w ilości 2 szt. ,
przenośny maszt oświetleniowy PELI RALS 9430 w ilości 1 szt., agregat prądotwórczy
1-faz Benza BX 6000AVR EKO w ilości 1 szt. dla Ochotniczych Straży Pożarnych
w gminie Fałków, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 1
do niniejszego zapytania
Uwaga!!!
Zestaw PSP R1, zgodny z wytycznymi KSRG 2013, z deską ortopedyczną i szynami kramera
w torbie walizkowej – 2 szt.
Defibrylator AED z baterią i elektrodami – 2 szt.
Zestaw OSP R1 w torbie zgodny z wytycznymi – 2 szt.

Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Funduszu
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

Pomocy

2. Termin realizacji
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie: do dwóch tygodni od dnia
zawarcia umowy.
3. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na dołączonym formularzu ofertowym, będącym załącznikiem
nr 2 do niniejszego zapytania, zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego :
Urząd Gminy w Fałkowie ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków pok. nr 5 w zamkniętej
kopercie z dopiskiem „ Nazwa przedmiotu zamówienia „ nie otwierać przed dniem
11.05.2018r. godz. 13 00”
w terminie do dnia 11.05.2018 r. godz. 13 00
Osoby do kontaktu:
Podinspektor Wojciech Domański tel. 44-7873535
5. Dodatkowe informacje

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podawania przyczyny.
Wykonawcom nie będzie przysługiwał zwrot kosztów przygotowania oferty, również
w przypadku unieważnienia postępowania.

Zdzisław Skiba – Zastępca Wójta
…………………………………..
(podpis )

