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Zapytanie ofertowe nr 1/2018
( dotyczy zakupu sprzetu p. pozarowego dla jednostek OSP w ramach srodkow

Funduszu Sprawiedliwosci)

GMINA Ostrowek

I. ZAMAWIAJACY

Gmina Ostrowek

Ostrowek 115 98 - 311 Ostrowek

NIP: 832-19-65-142 REGON: 730934690



II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa polegajqca na zakupie sprzetu
p. pozarowego i medycznego wraz z dostawa, do siedziby zamawiaj^cego.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia:

Torba ratownicza (zestaw PSP R1 z deskq i szyna. Kramera ) - 1 szt.

Torba ratownicza OSP R1 - 3 szt.

- Defibrylator SAMARITAN PAD 350 - 3 szt.

- Pilarka spalinowa MS 261 moc 3,0 KW/4.1KM silnik 2-MIX -1 szt.

- Agregat pra.dotworczy EA 3000 AVR - 3 KW - 2 szt.

- Przenosny zestaw oswietleniowy Epistar 200 Air 4x50 VAT - 1 szt.

- Bosak dielektryczny leader - 1 szt.

- Detektor napiecia HOT Stick - 1 szt.

3. Zamawiaj^cy wskazuj^c oznaczenie konkretnego producenta dopuszcza
jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych co najmniej na
poziomie parametrow wskazanego produktu , uznaj^c tym samym kazdy produkt o
wskazanych lub lepszych parametrach.

4. Zamawiaja^cy zastrzega sobie mozliwosc wyboru zakupywanego sprzetu bazuj^c
. na cenie i jakosci oferowanego sprzetu.

5. Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci powierzenia czesci lub catosci
zamowienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamowienia: do 12.07.2018 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna bvc:

- opatrzona piecz^tka. firmowa.,

- posiadac date sporza.dzenia,



- zawierac adres lub siedzibe oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawce.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Oferta powinna bye przestana za posrednictwem: poczty elektronicznej na adres;
ug_ostrowek@interia.pl lub faksem na nr: 43 8415026 lub poczty lub kuriera lub
tez dostarczona osobiscie na adres Gmina Ostrowek 115 98 - 311 Ostrowek do
dnia 04.07.2018r godz. 10°°.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 04.07.2018 r, a wyniki i wybor
najkorzystniejszej oferty zostanie ogtoszony o godzinie 12°° w siedzibie Urzedu
Gminy w Ostrowku i oraz na stronie internetowej pod adresem:
ug_ostrowek@interia.pl

3. Oferty ztozone po terminie nie beda. rozpatrywane

4. Oferent moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac swoja,
oferte.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze za.dac od oferentow wyjasnieri
dotycza,cych tresci ztozonych ofert.

6- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ostrowek.bip.gmina.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiaja.cy dokona oceny waznych ofert na podstawie nastepuja.cych kryteriow:

1 - Cena 70%

2 - Jakosc wymienionego wyzej sprzetu p.poz. oraz serwis pogwarancyjny 30%

VII. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaja.cy zawiadomi oferentow za
posrednictwem strony internetowej znajduja^cej sie pod adresem;
www.ostrowek.bip.gmina.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Stanistaw Bednik - insp. ds. gosp. wodnej pod
numerem telefonu 43 8415026 oraz adresem e-mail: grunty_woda@interia.pl

IX. ZAtACZNIKI
1. Wzor wniosku ofertowego

2. Projektumowy



Formularz ofertowy

Piecz^c Dostawcy

I. DANE DOSTAWCY

NAZWA:

ADRES:

NIP REGON

e-mail

OSOBA DO KONTAKTOW: .. .. tel

TELEFON

II. PRZEDMIOTOFERTY

,,Zakup sprzetu p. pozarowego dlajednostek OSP w ramach srodkow
Funduszu Sprawiedliwosci".

III. CENA OFEROWANEGO SPRZETU

Lp.

1

2

3

Nazwa sprzetu

Torba ratownicza (zestaw
PSP R1 z desk^ i szynsj
Kramera)
Torba ratownicza OSP
R1
Defibrylator SAMARITAN
PAD 350

Ilosc

1

3

3

Cena
jednostkowa

Wartosc
netto Podatek

VAT
Wartosc brutto



4

5

6

7

8

Pilarka spalinowa MS
261 moc3,0 KW/4.1KM
silnik2-MIX
Agregat pra,dotworczy
EA 3000 AVR - 3 KW

Przenosny zestaw
oswietleniowy Epistar
200 Air 4x50 VAT
Bosak dielektryczny
leader

Detektor napiecia HOT
Stick

1

2

1

1

1

Oswiadczamy, ze oferowany sprzet p. pozarowy zobowi^zujemy sie
dostarczyc w ustalonym terminie za cene oferowany brutto.

1. Oswiadczam, ze:
1) akceptujemy warunki zapytania ofertowego i zobowi^zujemy si? w

przypadku wyboru w cz?sci naszej oferty , do zawarcia umowy w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Do oferty nalezy zatqczyc:
- karty katalogowe w/w sprz^tu

- wyposazenie torb ratowniczych

/Podpis/



UMOWA

zawarta w dniu roku pomicdzy Gmina Ostrowek, Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek

reprezentowan^ przez: mgr inz. Ryszarda Turka - Wojta Gminy Ostrowek

zwana dalej Zamawiajqcym ,

a:

reprczentowanq przez:

zwanym dalej Wykonawcq.

§1 .

Przedmiotem umowy jest dostawa nowego sprz^tu p. pozarowego i medycznego zgodnie ze
zlozona ofertij.

§2.

\}Wykonawca zobowi^zuje si$ dostarczyc sprz^t p. pozarowy w terminie do
2) Za wykonan^ dostawe ustalono kwote w wysokosci: zl brutto,
slownie: zlotych brutto.
3) Zamawiaj^cy dokona zaplaty za dostaw? w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

§3.
W sprawach nie objetych tekstem niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§4.
Umow§ sporzadzono w dwoch jcdnobrzmi^cych egzemplarzach po jednej dla kazdej ze
stron.

Wvkonawca: Zamawiaiacy:


