
Dąbrowice, dnia 23 lipca 2013 roku

Wójt Gminy Dąbrowice
99-352 Dąbrowice
ul. Nowy Rynek 17

ZAPRASZA
do zlożenia o|eny cenowej na

Dostawę spnętu i umundurowania dla ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicach
(na podstawie arl. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówięń publicznych')

1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
l) na|eiry jązłoŻyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieśció nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres

zleceniobiorcy oraz napis:

,,Dostawa sprzętu i umundurowania dla ochotniczej Straźry Pożarnej w
Dąbrowicach'' - część I ll część II // częśó III

W zależności' której części dotyczy oferla
3) ceny w niej podane mają byó wyrażone cyfrowo i słownie,
4) ma byó napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką
5) ma obejmowaó całość zamówienia.

2. opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa syreny alarmowej, wentylatora oddymiającego i dwóch
kompletów ubrań specjalno-ockonnych.

Szczegółowy opis części przedmiotu zamówienia:

1. Część I - Syrena alarmowa:

- syrena typu SAD,

- moc 3 kW,

- 70 dB,
_ zasięg 6000 metrów;

2' Częśó II - Wentylator oddymiający:
_ wydajność minimum 22 000 m]/h,

_ napęd bezpośredni z wału silnika,
* średnica wimika minimum 40 cm,
_ obroty silnika minimum 3 400 obrotów / minute:



3. Część III - I}wa komp|ety ubrań specja|no-ochronnych;

a) ubranie specjalno-ochronne - kurtka i spodnie:
_ tkanina o dużej wytrzymałości'
_ membrana poliuretanowa z lvłókniną ararnidową

- rvbudowany system ewakuacji.
_ wzmocnienia na kolanach' ramionach, mankietach rękawów i nogawek spodni;

b) hełm strazacki:
_ osłona twarzy _ wizjer metalizowany,
_ kótka osłona twarzy _ okulary,
_ wnętrze wykonane z naturalnej skóry,
_ system regulacji obwodu głowy w zakresie 54.6f cm,

- system regulacji wysokości noszenia,
_ osłona karku _ kołnierz krótki z tkaniny ognioodpornej,
_ uniwersalny uchwyt stużący do montażu nahełmowej maski oddechowej i latarki,_ kolor biały;

c) rękawicestrażackie:

- membrana wodoszczelna, paroprzepuszczalna,

- wzmocnienia na końcówkach palców,

- dodatkowe wzmocnienie grzbietu oraz kostek,

- taśmy ostrzegawczę'
_ mankiety zę ścitaazefi;

d) buĘ:
. buty z podwójnym systemem zapinania
_ buty ze skóry impregnowanej,

- stalowe wzmocnienie noska buta, odporne na uderzenie iprzebicie,
_ nosek okryty gumą odporną na ścieranie,
_ SZwy butów ognioodpome,

- niepalne taśmy odblaskowe,
_ metalowa wktadka zabezpteczająca przed przekłuciem;

e) kominiarka:

- kominiarkadwuwarstwowa.

Dopuszcza się złożenie ofeń częściowych, na jedną lub więcej części zamówienia'
na każdą część wymagane jest złożenie odrębnej oferĘ.

3. Wymagany termin realizacji umowy:
Do 20 września 2013 roku

obowiązującvmi przeBi!4lqilp!4r'l4 p!ąz Polskimi Normami.



4. Przy wyborze propozycji do rea|izacji Zamawiający będzie kierował się
kryteńum:
Cena - 100%

Kr}terium oceny ofert: Cena (brutto) - 100 oń

- Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100.- Liczba punktów przyznana ofercie Zostanie oili.'oou *g *"o..

- p=l*lo0xlo0%
Lb

gdzie:

- Cn - najniŻsza cena spośród ważnych ofeń,
- Cb - cena badanej oferty.

Zamaslliający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego o|erta będzie przedstawiała
naj korzystniej szą cenę.

5. ofeńa powinna zawierać następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru'
2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego fejestru, uprawniający zleceniobiorcę

do występowania w obrocie prawnym,

3) zaparafowany wzór umowy,

4) ceńyfikaty i atesty jakości zgodne z obowiązującymi przepisami ptawa oraz
Polskimi Normami.

6. opis sposoby ob|iczenia ceny w składanej ofercie cenowej:
W cenę naleŻy r,l Iiczyc:
1) wańośÓ usługi w oparciu o przedmiot zamówienia'
2) obowiązujący podatek VAT.

Cena podana przez z|eceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres
ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okesie jej trwania. Zamalłia1ący
wybierze oferlę odpowiadającą wszystkim postawionym ptzez niego wymogom i o najniższej
cenie.

7. Miejsce i termin złożenia oferĘ cenowej:
ofertę cenową na|eży złożyć w terminie do dnia 9 sierpnia 2013 roku do gotlziny 11.00w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego' tj. w Urzędzie Gminy Dąbrowice,
ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice, w seketariacie Urzędu Gminy.
oferta otrzymana przez ZaInawiającego po terminie podanym powyżęJ zostanie zwrócona
zleceniobiorcy nieotwarta.



Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofaó złoŻoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu jej składania'

8. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:
otwarcie złożonych ofert nastąri w dniu 9 sierpnia 2013 roku o godz. 11.15 w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Dąbrowice.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

Anna Osiecka tel24f5225 83

Patrycj a Pacholska tel.24 252 25 83

10' Informacje doĘczące zawierania umowy:
W tęrminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany
zleceniobiorca podpisze umowę w Urzędzie Gminy Dąbrowice.

11.Istotne d|a zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego
wprowadzone do treści umowy:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zał.ącznlki:
1) Załącznik nr 1 formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 wzór umowy;
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Za|ącznk nr 1

OFERTA
Część| ll Część II // Częśó III*

(*niepotrzebne s h.eś lić)

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

województwo tęl./fax..'............

REGON NIP..................

Nawiązuj ąc do zaproszenia do złożenia oferty na:

,,Dostawę sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej StraĘ Pożarnej w Dąbrowicach''

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu
zamówienia za cenę:
Netto. .. ..... PLN (słownie... ............)
Podatek VAT'.... '%.....'.....PLN (słownie....... '.. .......'....l
Brutto ........'....PLN (słownie.. ...... ....)

2. oświadczamy, ię cęna przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie koszty niezbędne dla
wykonania przedmiotu umowy.

3. oświadczamy że zapozna|iśmy się z wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku
przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na zasadach okeślonych w t1m
dokumencie w wyznaczonym przez Zanawtającego terminie.

4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w tęrminie: do dnia
2013 roku.

5. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ZaIącznik nr 2 wzór umowy

Podpis i pieczęó:

(niejsce, data ) (podpis i pieczqtka
upr aw ni ony p rze dst cwiciel II/y konaw cy)



Załącznik nr 2
T]MOWA

Zawafia w dniu .........-. w Dąbrowicach pomiędzy: Gminą Dąbrowice z siedzibą
w Dąbr.owicach, ul. Nowy Rynek 17, 99.352 Dąbrowice, NlP........'........... , R-EGON'..'........
repreZentowaną przeZ:

Wójta Gminy Dąbrowice _ Małgorzatę Stokfisz
zwaną w dalszej części umowy ,, Zamawiającym''
a

z siedzibą w ..'..........' wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .'..'.''.'..'.....'. Za numerem
KRS.''......... / wpisanym do Centralnej Ewidencji i Infonnacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej, NIP.............., REGON.................,
reprezentowanym przez:

zwaną w dalszej części umowy ''Wykonawcą'',
łącznie dalej zwanych,,Stronami''
o następuj ącej treści:

$1L Przedmiotem niniejszej Umowyjest dostawa:
fabrycznie nowej syren)' alarmowej o pqIąqretrach:*

_ syrena Ępu SAD,

- moc 3 kW,

- 70 dB,
_ zasięg ó000 metrów;

fabrycznie nowego wenWlatora oddymiajacego o parama terach:*
wydajność minimum 22 000 m3/h,

napęd bezpośredni z watu silnika,
średnica wimika minimum 40 cnr,

ubranie specjalno-ochronne - kurtka i spodnie:
_ tkanina o dużej wytrzymałoŚci.
_ membrana poliurętanowa z włókniną aramidową
_ wbudorł alty system euakuacji.
_ rvzmocnienia na kolanach, ramionach, mankietaclr rękawów i nogawek spoclni;

hełm strażacki:

- osłona twarzy _ wizjer metalizowany,
. krótka osłona twarzy _ okulary,
_ Wnętlze wykonane z naturalnej skóry,
_ system regulacji obwodu głowy w zakresie 54.62 cm,
_ system regulacji w;sokości noszenia,
_ osłona karku _ kołnierz kótki z tkaniny ognioodpornej,
_ uniwersalny uchwyt służący do montażu nahełmowej maski oddechowej i |atarki,_ kolor biaĘ;

rękawice strażackie:

a)

b)

obroty silnika minimum 3 400 obrotów / minute:



- membrana wodoszczelna, paroprzepuszczalna,
_ wzmocnienia na końcówkach palców,

- dodatkowe wzmocnienie grzbietu oraz kostek,

- rasmy ostrzegawcze,
. mankiety ze ściągaczem;

buty:
_ buty Z podwójnym systemem zapinania
. bury ze skóry impregnorłanej.

- stalowe wzmocnienie noska buta, odporne na uderzenie i przebicie,
_ nosek okryty gumą odpornąna ścieranie'
_ szwy butów ognioodporne'
_ niepalne taśmy odblaskowe,
_ metalowa wkładka zabezp|teczająca przed przekłuciem;

kominiarka:
kominiarka dwuwarstwowa

(*niepotrzebne skreślić w ząleżności, której części dotyczyła złożona oferta)
zgodnie ze Złożoną ofel.tą
f, Zamawiający zleca' a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. l

s2
Wykonawca zapewnia, ize urządzenia będące przedmiotem dostawy będą najwyższej jakości' będą
spełniaó wymagania wyrrikające z obowią1ujących przepisów prawa oraz będą zgodne z
obowiąĄącymi nomami.

s3
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowią7any jest do następujących świadczeń:
1' dostarczenia własnym transpońem, na własny koszt i ryzyko przedmiotów dostawy do miejsca

spełnienia świadczenia któIym jest Urząd Gminy w Dąbrowicach, ul. Nowy Rynek 17' wraz z
wymaganymi dokumentami tj. świadectwem dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach
ochrony przeciwpożarowej i kartą gwarancyjną oraz ich przetlansportowania na miejsce
wskazane przez Zamawiającego, i rozpakowanie na własne ryzyko.2' zapewnienie serwisu gwarancyjnego w ramach gwarancji jakości na warunkach okeślonych w
niniejszej umowie.

$4
Przedmiot umowy zrealizowany zostanie do dnia... ......... .... .

2.

3.

t.
ss

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie netto w wysokości
zł (słownie:'..'.. ..'.. ) plus należny podatek VAT łącznie

..'..... złbrutto.
Należność o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek
bankowy wskazany w fakturze w ciągu 14 dni od daĘ otrzymania prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT.
W przypadku nieterminowej płatności naleiności Wykonawca ma prawo na|iczvć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki,

$ó1. Wykonawca udziela .''.... miesięcznej gwarancji na zakupiony przez Wykonawcę sprzęt lioząc
od daĘ dostawy'

d)



f.

3.

4.

5.

W przypadku wystąpienia usterki, wady lub uszkodzenia w okresie wskazanym w ust. 1,
Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy faksem Iub drogą elektroniczną'
Czas reakcji (rozumianej jako plzystąrienie do naprawy sprzętu) Wykonawcy na zgłoszoną
usterkę, wadę lub uszkodzenie wynosi do 5 dni Iicząc od dnia zgłoszenia Wykonawcy.
Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę usterki, wady lub uszkodzenia lub w przypadku
braku reakcji na zg,łoszenie, Zamawiający, po ponownym jednokotnym wezwaniu do ich
usunięcia, rnoŻe zlecić usunięcie wad i usterek podmiotowi trzeciemu obciązając Wykonawcę
kosztami, któIe płatne będą w terminie 7 dni od dafy otrzymania przez Wykonawcę noĘ
obciązeniowej '

$7
Strony ustanawiają odpowiedzialnośó za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w
fonnie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,4 Yo wynagrodzenia umownego

określonego w $ 5 ust. 1 za kŁdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego
dostarczęnia'

t.

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy - w wysokości
0,4olo wynagrodzenia umownego okeślonego w $ 5 ust. I za kaŻdy dzień zwłoki iicząc od
dnia wyznaczonego na usunięcie Ęch wad.

c) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stlonie Wykonawcy w
$rysokości 10% wynagrodzenia określonego w s 5 ust. l.

s8
1 . W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego'
2' Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd

w|aściwy dIa siedziby Zamar,r iającego'
3 ' Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygolem nieważności.

$e
Niniejsza umowa Została sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz Wykonawcy'

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA


