
Urząd Gminy Bartniczka

ul. Brodnicka 8

87-32I Bartniczka

WiŚR.271.2.16.2018

Bartniczka, dnia 20.07,2018r.

. ZAPYTANIE OIERTOWE

Wójt Gminy Bartniczka zaprasza do złozenia ofert na wykonanie zamówienia publicznego,

pn.: "Zakrrp i dostawa wlposażenia i urządzeń ratownicnvą Ńezbędnych do udzielenia pomocy

poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popehrienia przestępstwa la rzecz Ochotniczych StJaży

Pożamych z terenu Gminy Bartniczka, ze środkón, Funduszu Pomory Poklzywdzonym oraz

Pomocy Posęenitencjarnej",

realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. z20l7 poz.1579) :

1..Zamawiająqr - Gmina Bartnicz.ką uL Brodnićka 8, g7ą2l Bartniczła

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa wlposażenia i urządzeń ratownictwa,

niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia

przestępsrwa rla tzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bartniczka, ze środków

Funduszu Pomocy P okrzyw dzonym oraz Pomocy Postpenitencj arnej.

Zamówienie obejmuje dostawę niżej wymienionego nowego sprzętu:

Lp. Opis urządzenia j.m. ilość VAT
o/o

cena

netto

cena

brutto

1 Latarka szpeTacz w komplecie z

ładowarką,
- waga do 1,0 kg, czas: ładowania - 5h, pracy w
trybie wysokiej mocy do 3,5 godz., pracy w
trybie niskim do 7,5 godz., pracy w trybie
pulsacyinym do 5,5 godz.

Szt, 1

2, Parawan do osłony miejsca wlrpadku i
zasłaniania ofiary wypadków

- wlłniary 180x180 czterosegmentowy

SZt. 1

J. Defibrylator
- wodoodporny, wltrzymujący obciążenie do

225 kg oraz upadek z wysokości 1 metra na

twarde podłoże, bateria o mocy do 4 godz. pracy

lub 200 defibrylacji

SZt. 1

4. Agregat prądotwórc zy tr ójfazovły

- max moc 7,0 kVA, moc normalna 6,5 kVA,
gniazda: 2 x 23Y 16 A, 1 x 400V 16.Ą; stopień

ochrony 97 dB(AXP23, moc max 13KM/11KM,
zbiornik na paliwo ok. 61, czas pracy ok. 2 godz.

Szt. 2

5. Pilarka do drewna - moc ok. 3 KM, masa

ok. 5-6 ke, dŁueość prowadnicy 35-40 cm

szt, 2

6. Detektor prądu przemiennego
- przenośny, odporny na wodę, zasiIarly z
baterii wraz z kontrolą baterii, wyposażenie w

SZt. 1



migającą lampkę o.ra,ż 31.grra1 l:.l,,., il:]:l ,,.

ostlzegaiący o obecności rvl,sol<ic1.1l l].]l.]].i]l. ,

wości do 100 I]z

SPrzęt odPowiednio powinil:]i Ii.,::,. ]ć stosowne certyfikaty i atesty dopuszczające do
uzytku.

Termin realizacji zamó'r,ictlill ]l- .- . li od dnia podpisania umowy.

Cena (cena brrrtto, tj. z poclatl<il:,:] ',1,,'.', i]!t jedyn}.rn kryterium oceny ofert.

3. Cenę należy obliczyć na poclstawit: l:iil j,,jl l, , ll zapyania.

4. Wlmagrodzenie oferowane pT'l,a,1, ';'"..:,),.,::: ,. ',lr:cgo jest wynagrodzeniem ryczahowlrn. V/yflata
wlmagrodzenia w lbrrrric bczgoLciwktl,,,",:j ;:',. l ,i 1y terrninie do 30 dni, po protokolarnlłn odbiorze
przedmioru zamówicllia.

5. Sposób przygotowania oi'crt"y.

WYmaga się aby złoŻona olcrt.a s'lll-1 :.,".],. ].] :lę cen wszystkich urządzeń. Oferty częściowe nie
będą rozpatrywane.

Ofertę nalezy sporządzic \rrg wz()Iu tl:,,-l,,, ,", :]c..onego do niniejszego zapytania, Oferta powinna
bYĆ sPorządzona w języku polski n:. .'ll , l, , ,,,nna być podpisana przez osobę upowaznioną.
Ofertę złożyc można osobiŚcie u zl-ilill,,,,,l.' l pok. nr 3, przesłaćpocztą na adres: IJrząd Gminy
Bartniczka, ul. ]]rodrricka .8, i:,i '.;'); :irlniczka lub pocz1ą elektroniczną na adres
drogi@ugbartniczkąp] albo {akscin pc.l l,r .,'.,,-5,8:J2.

6. Osoba do kontaktów z V,/r " ll;l :,, , ,i: Marta Filipkowska, tel. 56 4936814, e-mail:
drogi@ugbartniczka. p1

7. Miejsce i termin złożcnia o{'clL1,.

Ofertę złożyc nalczy clo dilili i , ^,"r, do godz. 14.00.

B, Karyumowne:

Wykonawca zapłaciZama."viajal:cr:ii_l,,,:,",,,i..\rne:

1) za odstąpienie ocl umo-uł,v pl-:.l,,:., ,;i ' l.jlrccgo z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
w wysokoŚci 10o/o łrlczn(]i \^,.ii:-:, ,',:_j :,,. ',,,,,.jcnia.

2) w Przypaclku nieclotrzyrlalli:_ 1:l-;il., ' -, lcalizacji w wysokości 0,5olo wartości zamówienia
brutto za każdy 1()7,pac,1,{łLy l],l;,.:;i ,ioki, jaki upłynie pomiędzy terminem realizacji
zamówienia a faktyczrryil cinj.:,;l ;c .., ,cji.

3) Kary umowne za złr.łokę .,v,,.,l" i,iii,,-l',, -.i:lcclmiotu odbioru, Zamawiający może potrącićz
faktury końcowej, wystar,l,iol-Lc j 1;;l-,.,,ł:,,.,''.,r]., .,,cę,

9. Wykonawca, oprocz grvarancji i,,;,::.-, , :.1," ,l:h na poszczególne urządzeniai'sprzętprzez
producentów, udzielił 2r1 n-,icsit:l:iliil]' . . ,. _)' ,:l produkty objęte niniejszą umową.
Bieg terminu gwarancji lozlloc,l,!/liii , , ,; , ] llas|ępnym licząc od daty protokolarnego odbioru
ostatecznego przedmiotu zamtll,"ili:i; jl ',),' ,]l]\Vca ma obowiązek przystąpienia do wykonania
czynnoŚci gwarancyjnych rv Lt:riill;.'l :1r ,:li od dnia zgłoszenia wad przez Zamawiającego.
Zgłoszenie moze być c]okc;riant: ,/,L} 1,), .. ,:;" , ];,iy clcktronicznej lub pisemnie. }eżeli Wykonawca
nie przystąpi do rvykonlllia l)l"i,l(] , ,.,i] .,,,clr w w/w terminie, Zamawiający moze zlecić
wykonanie prac gwalancvillyi:il ii'l. ] i' :;iowi na koszt Wykonawcy.

RAZEM



tD. w dniu odbioru przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany przekazać

zamawiającemu instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu oraz właŚciwe certYfikatY i

deklaracje.

Bartniczka, 20 lipca 201Br.

Załączniki:

1) wzór ofertowy.



nazwa i siedziba wykonawcy

Wzór oferty

..., data

(miejscowość)

Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8

87-327 Bartniczka

oFERTA

Odpowiadając na skierowane zapytanie ofertowe, dotyczące zamówienia publicznego na

wykonanie zadania, pn.: "Zalcup i dostawa w}rposźenia i urządzeń ratownicnva, niezbędnych do

udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popehienia przestępstwa nĄ Tzecz

Ochotnicrych St 
"Zy 

Pożarnych z terenu Gminy Bartniczka, ze środków Funduszu Pomocy
Pokrzrnrdzonym oraz Pomocy Posęenitencja::rej", realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia2}}4r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z20I7 poz.1579) :

1. Oferuję/my wykonanie zamówienia za następującą cenę:

- netto (w zł) :

- VAT (w zł):

- brutto (w zł):

słownie: .. złocych
2. Przylmuję/my do realizacji postawione przezZamavńającego, w zapytaniu ofertow;rm warunki.
3. Zamówienie zrealizuję/jemy w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy .

4. Poszczególne urządzenia i sprzęt dostarczamy za cenę:

Lp. Opis urządzenia j.m. ilość VAT
%

cena

netto

cena

brutto
i. Latarka szperacz w komplecie z

ładowarką,
- waga do 1,0 kg, czas: ładowania * 5h, pracy w
trybie wysokiej mocy do 3,5 godz., pracy w
trybie niskim do 7,5 godz., pracy w trybie
pulsacyjnym do 5,5 eodz,

szt. 1

2. Parawan do osłony miejsca wypadku i
zasłaniania ofiary wypadków

- m,.ryniary 180x180 czterosegmentowy

szt. 1

3. Defibrylator
- wodoodporny, wytrzymujący obciążenie do

225 kg oraz upadek z wysokości 1 metra na
twarde podłoże, bateria o mocy do 4 godz. pracy
lub 200 defibrylacji

szt, 1

4, Agregat prądotwórc zy trójfazowy

- max moc 7,0 kVA, moc normalna 6,5 kVA,
gniazda: 2 x 23Y 16 A, 1 x 400V 16A; stopień
ocfuony 97 dB(A)IP23, moc max 13KM/ilKM,
zbiornik na paliwo ok. 61, czas pracy ok. 2 godz.

Szt. 2

Stronal z2



5. Pilarka do drewna - moc ok. 3 KM, masa ok.
5-6 kg, dfueość prowadnicy 35-40 cm

szt, 2

6, Detektor prądu przemiennego
- przenośny, odporny na wodę, zasilany z
baterii wraz z kontrolą baterii, wyposażenie w
migającą lampkę oraz sygnał dńviękowy
ostrzegający o obecnoŚci wysokiego napięcia,
zakres częstotliwości do l00 Hz

Szt. 1

RAzEM

(data i podpis upoważnionej osoby)

Strona? z2


