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PREZES  

OCHOTNICZEJ STRAZY PO ŻARNEJ  
W WĘGLI ŃCU 

z siedzibą w WĘGLI ŃCU przy Placu Wolności 1 
fax. 075-7712510 

e-mail  ospwegliniec@wp.pl 
 
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość 
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 tejże ustawy) 

 
ZAPRASZA  

 
Do złożenia oferty na zadanie pn. :  

Dostawa średniego zestawu ratownictwa technicznego 
                                           

I.  Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego zestawu ratownictwa technicznego  

zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia  
2. Ustala się następujące warunki płatności: 
     2.1. podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.  
     2.2. należne oferentowi wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu dostawy i 
podpisaniu   protokołu odbioru.  
     2.3. płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Organizatora  na konto  
Oferent w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Organizatora. 
3. Wymagany okres gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania 

przez Organizatora całości dostawy i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru. 
4. Organizator  nie dopuszcza możliwości wykonania zamówienia przez podwykonawców. 
5. Organizator przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% zamówienia 
podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień 
6. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
II Termin realizacji zamówienia  
Wymagany termin wykonania zamówienia 19 września 2014r.  
 
III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia  
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym    
4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  
5. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora z Oferentami  
1. Oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz   informacje   Organizator   i   Oferenci 

przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną. 



2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami jest Pan Krzysztof Pańków tel. 
606 654 621 oraz w sprawach formalnych Barbara Czapiewska tel. 75 77 11 435 wew. 39. 

 
V. Opis sposobu przygotowania oferty; 
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 
2 na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr  075-7712510 lub pocztą 
elektroniczną na adres e-mail  ospwegliniec@wp.pl 
3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie. 
4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką 
5. Oferta ma obejmować całość zamówienia.  
6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z 

formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie 
właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. 

 
VI. Opis kryteriów, którymi Organizator b ędzie się kierował przy wyborze oferty  
1. Przy wyborze oferty organizator będzie się kierował kryterium: cena – 100%.  
2. Oferta z najniższą cena uzyska maksymalna ilość punktów tj. 100, pozostałe oferty będą 

oceniane wg wzoru:  (oferta z najniższą ceną/oferta badana) x 100. 
 
VII. Oferta ma zawierać:  
1. Ofertę cenową – wg formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 
Wraz z ofertą należy dostarczyć kopie odpowiednich świadectw dopuszczenia CNBOP 
potwierdzających parametry oferowanego sprzętu. 
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
 
 
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

1. Cena określona przez Oferenta w ofercie zostanie ustalona na okres ważności umowy 
i nie będzie podlegać zmianie.  

2. Całkowitą cenę  brutto  oferty,  za wykonanie  przedmiotu  zamówienia  stanowi  
wartość zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT). 

3. Wszelkie rozliczenia między Organizatorem a Oferentem prowadzone będą w PLN.  
4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Oferent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. 
5. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia  

m.in. koszt transportu.  
7. Organizator dopuszcza możliwość negocjacji cen. 

 
IX. Miejsce i termin złożenia oferty: 
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul. 

Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec, w terminie  do dnia 20 sierpnia 2014r. do godz. 
12.00. 

2. Oferta otrzymana przez Organizator po terminie podanym w pkt 1. nie będzie 
rozpatrywana. 

3. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed 
terminem upływu jej składania. 

 



X. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania 
przyczyn 

 
 

…………………………………… 
(podpis)  

 
 

Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – opis minimalnych wymagań  
Załącznik nr 2 - Formularz oferty. 
Załącznik nr 3 – projekt umowy   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do zaproszenia  
 

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZ ĄCE ŚREDNIEGO ZESTAWU RATOWNICTWA 
TECHNICZNEGO 
1. Pompa hydrauliczna 

1.1. Ciśnienie robocze 720 bar 

1.2. Zasilanie narzędzi możliwość pracy z dwoma urządzeniami jednocześnie i niezależnie 

1.3. Wydajność pompy 

niskie ciśnienie: 2 x 2,6 [l/min], 

wysokie ciśnienie: 2 x 0,85 [l/min], 

1.4. Napęd pompy czterosuwowy silnik spalinowy w wykonaniu specjalnym do napędu 
urządzeń ratowniczych o mocy min. 4 [kW] 

1.5. Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego Minimum 4 [l] 

1.6. Waga pompy gotowej do użycia Maksimum 40 [kg] 

1.7. Wyposażenie: Pompa wyposażona w 2 monozłącza systemowe umożliwiające 
jednoczesne zasilanie dwóch hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz 
podłączanie/odłączanie narzędzi bez konieczności zamykania przepływu oleju na 
pompie. 

 

2. Węże hydrauliczne 

2.1. Długość 2 x 10 m 

2.2. System zasilania: 2 pary niezależnych, hydraulicznych przewodów zasilających o 
długości 10 m każda, zakończonych obustronnie monozłączem, kompatybilnych z pompą 
hydrauliczną wymieniona w pkt. 1 

2.3. System jednowężowy (wąż w wężu) 

 

3. Nożyce hydrauliczne 

3.1. Klasa zdolności cięcia zgodnie z PN EN 13204  Minimum G 

3.2. Rozwarcie ostrzy zgodnie z PN EN 13204 Minimum 150 mm 

3.3. Waga Maksimum 15 kg 

3.4. Ostrza o kształcie zapewniającym wciąganie ciętego materiału w kierunku sworznia; nie 
dopuszcza się ostrzy o kształcie prostym i prostym z zakrzywionymi końcówkami 



3.5. System zasilania 

Para hydraulicznych przewodów zasilających zakończonych monozłączem, 
kompatybilnych z pompą hydrauliczną wymienioną w pkt. 1 i przewodami 
hydraulicznymi wymienionymi w pkt. 2 

 

4. Rozpieracz ramieniowy 

4.1. Siła rozpierania zgodnie z PN EN 13204 Minimum 40 kN 

4.2. Rozwarcie ramion Minimum 680 mm 

4.3. Funkcje 

Możliwość korowania blachy o grubości do 5 mm, możliwość wyposażenia w nakładki 
do zgniatania rur oraz łańcuchy ratownicze 

4.4. Waga Maximum 20 kg 

4.5. System zasilania 

Para hydraulicznych przewodów zasilających zakończonych monozłączem, 
kompatybilnych z pompą hydrauliczną wymienioną w pkt. 1 i przewodami 
hydraulicznymi wymienionymi w pkt. 2 

5. Rozpieracz kolumnowy jednostopniowy 

5.1. Wysuw całkowity Minimum 320 mm 

5.2. Długość w stanie złożonym Maximum 620 mm 

5.3. Siła rozpierania: Minimum 133 kN 

5.4. Waga Maximum 16 kg 

5.5. System zasilania 

Para hydraulicznych przewodów zasilających zakończonych monozłączem, 
kompatybilnych z pompą hydrauliczną wymienioną w pkt. 1 i przewodami 
hydraulicznymi wymienionymi w pkt. 2 

5.6. Dodatkowe wyposażenie 

Przedłużka instalowana w stopie rozpieracza o długości minimum 250 mm 

Wraz z ofertą należy dostarczyć kopie odpowiednich świadectw dopuszczenia CNBOP 
potwierdzających parametry oferowanego sprzętu. 
Sprzęt musi pracować w systemie szybkozłączy umożliwiającym podłączanie i odłączanie 
narzędzi bez konieczności zamykania przepływu oleju na pompie. Sprzęt musi być fabrycznie 
nowy, nie dopuszcza się dokonywania żadnych przeróbek. 



Załącznik nr 2 do zaproszenia  
 
 
____________________ 
pieczęć firmowa oferenta 
(pełna nazwa i adres firmy) 
 

OFERTA 
 
 

 
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawa średniego zestawu 
ratownictwa technicznego  . 
 
1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w  
 
zaproszeniu do złożenia oferty cenowej za cenę brutto :____________________ PLN  
 
(słownie: ________________________________________________ złotych),  
 
 
2. Termin realizacji zamówienia –  do 19 września 2014r. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia   i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w 
zaproponowanym przez Organizatora terminie. 
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia składania ofert. 
5. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1 
Kodeksu karnego za składanie fałszywych dokumentów i oświadczeń. 
 
 
 
 
______________________ 
miejscowość i data sporządzenia oferty        
 
 
 

______________________________                                    
podpis osoby upoważnionej                                                                                                                                                     
do występowania w imieniu                                                                                                                                                                  

oferenta 
 
 
 

 
 
Załączniki do oferty: 
1. aktualny odpis z właściwego rejestru 
2. kopie odpowiednich świadectw dopuszczenia CNBOP potwierdzających parametry 
oferowanego sprzętu   
 



Załącznik nr 4   do  zaproszenia  
 
 

PROJEKT UMOWY  
 
zawarta w dniu ________________ pomiędzy: 

1. Ochotnicza Strażą Pożarną , Plac Wolnosci 1, 59 – 940 Węgliniec, w imieniu której 
działają : 

Prezes OSP Węgliniec – Krzysztof Pańków   

przy kontrasygnacie Głównej Ksiegowej  – Marzeny Stefańskiej 
zwaną dalej „Organizatorem”, 
 
a 
 
2.  
 

zwanym dalej „Oferentem”. 

 

§ 1 
 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Organizatora średniego zestawu 
ratownictwa technicznego. 

2. Oferent oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 będzie wykonany zgodnie 
z obowiązującymi normami jakościowymi,  z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej i 
ze złożoną ofertą. 

§ 2 

 
TERMIN WYKONANIA 

1. Oferent jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy, na swój koszt i na swoje 
ryzyko, do siedziby Organizatora tj. Ochotnicza Straż Pożarna w Węglińcu, Plac 
Wolności 1, 59 – 940 Węgliniec  dnia 29 czerwca 2012r. do godz. 13.00. 

2. W przypadku nie wykonania w powyższym terminie zobowiązania Organizator zastrzega 
sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. 

3. Oferent może jednak usprawiedliwić zwłokę w wykonaniu zobowiązania przez 
wykazanie, że do zwłoki doszło w skutek działania czynników, którym nie mógł zapobiec 
dokładając najwyższej staranności  /siła wyższa/. 

§ 3 
 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNO ŚCI 
 

1. Wartość całkowita przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę ____________________ 
zł brutto  (słownie:_________________________). 



2. Ustala się 30 dniowy termin zapłaty liczony od daty otrzymania przez Organizatora 
faktury i pod warunkiem uprzedniego odbioru faktycznego przedmiotu umowy, 
potwierdzonego protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. 

3. Płatnikiem wynagrodzenia po zakończeniu realizacji umowy będzie OSP Węgliniec, na 
którą oferent wystawi fakturę z tego tytułu. Faktura będzie wystawiona w ciągu 14 dni od 
daty podpisania protokołu. 

§ 4 
ODBIÓR I WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Oferent dostarczy przedmiot Umowy do siedziby Organizatora, zgodnie z umową oraz  
zapewni jego rozładunek. 

2. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 
ze stron i podpisany przez przedstawicieli stron. 

3. Wyłącznie podpisanie protokołu odbioru oraz odbioru faktycznego przez Strony bez 
zastrzeżeń upoważnia Oferenta do wystawienia faktury w sposób opisany w § 3 . 

4. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie 
odpowiada opisowi zawartemu w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej i w ofercie, lub 
posiada wady, Oferent zobowiązuje się w terminie wyznaczonym przez organizatora do 
zamiany na zgodny z opisem, z zagrożeniem że po bezskutecznym upływie terminu 
wyznaczonego od umowy odstąpi. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół 
o stwierdzonych odstępstwach lub wadach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu 
dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Zapisy powyższe   nie narusza 
postanowień dotyczących kar umownych. 

 

§ 5 
GWARANCJA 

1. Oferent gwarantuje, iż użyte w przedmiocie umowy materiały posiadają parametry 
techniczne spełniające wymagania zawarte w obowiązujących normach i udziela 
Organizatorowi na przedmiot umowy 36 miesięcznej gwarancji. 

2. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokólarnego przekazania przedmiotu 
umowy. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi oferent zapewnia bezpłatną wymianę każdego wyrobu 
będącego częścią przedmiotu umowy w zakresie ujawniających się wad i usterek, 
w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Do okresu napraw lub wymiany w 
ramach reklamacji nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w 
Polsce. Strony dopuszczają zgłoszenie reklamacji w formie elektronicznej lub faksowej. 

4. W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne przekroczą liczbę trzech, oferent zobowiązuje 
się do wymiany na swój koszt reklamowanego towaru na nowy wolny od wad. 

5. Przeglądy gwarancyjne wymagane przez producenta sprzętu odbywać się będą w 
siedzibie Organizatora.  

§ 6 
REKLAMACJA 

1. Reklamacje składa się na piśmie, wzywając Oferenta do ustosunkowania się do treści 
reklamacji w tym przedmiocie w terminie 7 dni. 



2. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie uznaje się, że 
reklamacja została uznana przez Oferenta, co upoważnia Organizatora (wg wyboru) do 
skorzystania z uprawnień rękojmi lub gwarancji, a w szczególności do odstąpienia od 
umowy. 

3. Termin do usunięcia wad i usterek objętych reklamacją ustala się, na 7 dni 
kalendarzowych. W przypadku uznania reklamacji /także milczącego/ i nie usunięcie 
zgłoszonych wad i usterek w terminie 7 dni kalendarzowych przez Organizatora/gwaranta, 
organizatorowi przysługuje prawo do ich usunięcia na koszt i ryzyko Organizatora. 

§ 7 
KARY UMOWNE 

1. Oferent zapłaci Organizatorowi kary umowne: 
a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 

ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad, 

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Organizatora z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Oferent - w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 
ust.1. 

 

2.Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Organizator może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

3. Organizator zapłaci Oferentowi kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Oferenta  z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Organizator - w wysokości 30% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1. 
4. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaną w mocy także po rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu niniejszej umowy. 

§ 8 

 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWI ĄZUJĄCE PRAWO 

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji 
niniejszej umowy poddadzą rozstrzygnięciu sporu przez sąd właściwy miejscowo i 
rzeczowo dla siedziby Organizatora. 

2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 9 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie 
w formie aneksu. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
 


