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Bartniczka, dnia 31.07.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

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

pn.: "Zalnrp i dostawa wyposźenia i u:ządzeń rato\lnfctwa, niezbędnych do udzielenia pomocy

poszkodowanlmr bezpośrednio na miejsor popełnienia prze§tęp§twa Darzecz Ochotnicrych Strźy
Poża::nych z terenu Gminy Bartniczka, ze środków Fundusztr Pomocy Polozrnrdzonym orarz

Pomocy Posęenitencja::nej",

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

publicznych (Dz.U. z2017 poz.7579) :

1. Zamawiająry - Gmina Bamiczlrą uL Brodnićlg & 87-321 Bartnicz,ką

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest Zaktlp i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa,

niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia

przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bartniczka, ze Środków

Funduszu Pomory P okłzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Zamówienie obejmuje dostawę niżej wymienionego nowego sprzętu:

Lp. Opis urządzenia j.m. ilość cena

netto

vAT
%

cena

bnrtto

ceDa
brutto x ilość

1. Latarka szperacz w
komplecie z ładowarĘ,
- reflektor LED ładowalny, obudowa
przeciwwybuchowa, wodoszczelna z
ceĘ.fikatem ATEX. Waga do 1,0 kg,

ogumowana rączka, nietfukąca
soczewka, pasek na ramię z funkcją
szybkiego wypięcia. Czas ładowania
max. 5 h, trzy tryby pracy - w trybie
wysokiej mory min. 3 godziny, w
trybie niskim min. 7 godzin ,w
trybie pulsaryjnym min 5 godzin. W
komplecie - akumulator Li-Ion i
ładowarka 230 V i 12 V,

szt. 1

2, Parawan do osłony miejsca

wypadku i zasłaniania ofiary
wypadków

wymiary 180x180

czteroseqmentowv

szt. 1

3. Defibrylator
- Lifepak wodoodporny,

wytrzymująry obciążenie do 225 kg

oraz upadek z wysokości 1 metra na

twarde podłoże, bateria o mory do 4
qodz, pracy lub 200 defibrylacji

szt. 1



4, Agregat prądotwórczy
trójfazowy

- mą( moc 7,0 kVA, moc normalna
6,5 kVA, gniazda: 2x23Y 16 A, 1 x
400V 16,Ą.; stopień ochrony 97
dB(A)IP54, moc ma>( 13KM/11KM,
zbiornik na paliwo ok. 6l, czas pracy
ok. 2 godz.

szt, 2

5. Pilarka do drewna - moc ok. 3

KM, masa ok. 5-6 kg, dfugość
prowadnicy 35-40 cm

Szt. 2

6, Detektor prądu przemiennego
- przenośny, odporny na wodę,
zasilany z baterii lllu:,az z kontrolą
baterii, wyposłźenie w

migającą lampkę oraz sygnał
dźwiękowy ostrzegający o obecności
wysokiego napięcia, zakres
częstotliwości do 100 Hz

szt. 1

RAzEM

SPrzęt odpowiednio powinien posiadać stoso\Mne cerqńkaty i atesty dopuszczające do
użytku.

Termin realizacji zamówienia - do 21 dni od rłnia podpigania umoqr.

Cena (cena brutto, tj. z podatkiem VAT) jest jedynyn kryterium oceny ofert.

3. Cenę r"I."y obliczyć na podstawie niniejszego zapytania.

4. WYnagrodzenie oferowane przez, Zarrlawiającego jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Wylata wynagrodzenia w formie bezgotówkowej nasąpi w terminie nie krótszym ńż 14 dni i Ńe
dłużsrymnż 30 dni, po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia.

5. Sposób przygotowania oferry,

WYmaga się aby złożona oferta stanowiła sumę cen wszystkich urządzeń. Oferty częściowe nie
będą rozpatrywane.

Ofertę należy sporządzić w8 wzoru ofer§/, załączonego do niniejszego zapytania. Oferta powinna
bYĆ sPorządzona w języku polskim. Oferta winna być podpis ana przez osobę upoważnioną.
Ofertę złożyc można osobiście u zamawiającego pok. nr 3, przesłać pocztą na adres: IJrząd, Gminy
Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-32l Bartniczka lub pocztą elektroniczną na adres

drogi@ugbanniczka.pl albo fa]<sem pod nr 56 4936832.

6. Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Marta Filipkowska, tel. 56 49g6814, e-mail:
drosi@usbaftniczka.ol

7. Miejsce i termin złożeniaofeffy.

Ofertę złoĘc naleĘ do dnia 8 sierpnia 2018r. do godz. 14.00.

8. Karyumowne:

Wykonawc a zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy przezZamawiającego zprzyczynleżących po stronie wykonawcy
w wysokości 70o/o łącznej wartości zamówienia.

2) w przypadku niedotrąrmania terminów realizacji w wysokości 0,5olo wartości zamówienia
brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upĘnie pomiędzy terminem realizacji
zamówienia a faktycznym dniem realizacji.



3) Kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru ,Zarlawiający może potrącić z
faktury końcowej, wystawione j przezWykonawcę.
9, WYkonawca, oPrócz gwarancji przewidzianych na poszczególne urządzenia i sprzętprzez
producentów, udziela 24 miesięcznejrękojmi na produkty objęte niniejszą umową.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty protokolarnego odbioru
ostateczne8o Przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do wykonania
czYnnoŚci gwarancYjnYch w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia wad przez Zamawiającego.
Zgłoszenie moŻe bYĆ dokonane za pomocą: poczty elektronicznej lub pisemnie. Jeżeli Wykonawca
nie PrzYstąPi do wYkonania prac gwarancfnych w ww. terminie, Zamawiający może z|ecić
wykonanie prac gwaranclnych innemu podmiotowi na koszt wykonawcy.
10. W dniu odbioru Przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przekazać
zamawiającemu instrukcje obsfugi i konserwacji dostarczonego sprzętu oraz właściwe certyfikaty i
deklaracje.

Bartniczka, 31 lipca 2018r.

Zńącznihj
1) wzór ofertowy.



Wzór oferty

data
nazwa i siedziba wykonawcy (miejscowość)

Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8

87-32l Bartniczka

oFERTA

Odpowiadając na skierowane zapytanie ofertowe, dotyczące zamówienia publicznego na

wykonanie zadania, pn.: "Zakup i dostawa wnlosażenia i urządzeń ratolvnicfiłra, niezĘdnyó do
udzielenia pomocy bezpośrednio na miejsor popełnienia prze§tępstwa ia tzerłz

OÓotniczych Straży Pożanrych z terenu Gminy Bartnic*a, ze środkór Fundusznr Pomocy
Pokłzywdzonym oraz Pomory Posęenitencjanei", realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia}O}4r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2017 poz.7579) :

1. Oferuję/my

- netto (w zł) :

wykonanie zamówienia za następującą cenę:

- VAT (w zł):

- brutto (w zł):

słownie; złotych

2, Przyjmuję/my do realizacji postawioneprzez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki.
3. Zamówienie zrealizuję/jemy w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy .

4. Poszczególne urządzenia i sprzęt dostarczamy za cenę:

Lp. Opis u:ządzenia j.m. ilość cena

netto
vAT

%

cena

brutto

cena
brutto xilość

1. Latarka szpetacz w
komplecie z ładowarką,
- reflektor LED ładowalny, obudowa
przeciwrłybuchowa, wodoszczelna z
certyfikatem ATEX. Waga do 1,0 kg,
ogrrmowana rączka, nietłukąca
soczewka, pasek na ramię z fu_nkcją

szybkiego wypięcia, Czas ładowania
max, 5 h, trzy tryby pracy - w trybie
wysokiej mory min. 3 godziny, w
trybie niskim min. 7 godzin ,w
trybie pulsaryjnym min 5 godzin. W
komplećie - akumulator Li-Ion i
ładowarka 230 V i 12 V.

szt, 1

2. Parawan do osłony miejsca
wypadku i zasłaniania ofiary
wypadków

wymiary 180x180

czterosegmentowy

szt. 1

Stronal z2



J. Defibrylator
- Lifepak wodoodporny,
wytrzymujący obciążenie do 225 kg
oraz upadek z wysokości 1 metra na
twarde podłoże, bateria o mocy do 4
godz. pracy lub 200 defibrylacii

szt, 1

I

4. Agregat prądotwórczy
trojfazowy

- max moc 7,0 kVA, moc normalna
6,5 kVA, gniazda: 2x23Y 16 A, 1x
400V 16'Ą; stopień ochrony 97
dB(A)IP54, moc m.x 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 kg, dfugość
prowadnicy 35-40 cm

szt. 2

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

migającą lampkę oraz sygnał
dźwiękowy ostrzegaiący o obecności
wysokiego napięcia, zakres
częstotliwoŚci do 100 Hz

sZt. 1

RAzEM

(data i podpis upoważnionej osoby)

Strona2 z2


