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Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawę wyposażenia ratowniczego dla jednostki OSP Sarbiewo.

Zamówienie poniżej 30 000 euro – podstawa prawna art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09 – 130 Baboszewo, woj. mazowieckie

NIP 567 179 04 40, REGON 130378054

tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl

www.gminababoszewo.pl;  www.ugbaboszewo.bip.org.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa  nowego wyposażenia  ratowniczego  dla  jednostki  OSP 

Sarbiewo:

L.p. Nazwa j. m. Ilość Specyfikacja techniczna sprzętu

1 Buty gumowe strażackie szt. 3 Kolor: wierzch czarno-żółty, podeszwa 
czarna, Typ: 2 (zgodnie z EN 15090:2006, 
p.4.3), Klasyfikacja: II (zgodnie z EN 
15090:2006,

2 Rękawice specjalne 
strażackie typ FIRE-MAX

szt. 3 Pięciopalczaste są przeznaczone są do akcji 
bojowych. Materiał wierzchni stanowi 
wodoodporna skóra. Blokadę przed wilgocią 
uzyskuje się poprzez zastosowanie 
dwuwarstwowego laminatu. Wewnątrz 
rękawica wyłożona jest 100% Kevlarem. 
Mankiet wykonany jest z wyprawionej 
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dwoiny czarnej. Na mankiecie rękawicy 
umieszczona jest żółta taśma odblaskowa. 
Do mankietu przymocowany jest karabińczyk 
i zwieracz wielkości. Wysoki stopień 
wytrzymałości technicznej.

3 Ubrania typu NOMEX szt. 3 Ubrania strażackie specjalne typu
Nomex SX3 (kurtka, spodnie). Układ 
warstwowy ubrania składa się z materiałów: 
tkanina zewnętrzna 75/23/2% 
NOMEX/KEVLAR/włókna antystatyczne; 
membrana 50/50 melamina/metaaramid, 
powleczenia 100% PU; bariera termiczna 
65/20/15% metaaramid/paraaramid/PE; 
podszewka 100 % bawełny trudnopalnej. 

4 Hełmy Szt. 3 Zapewniające maksymalną ochronę głowy 
użytkownika, skorupa hełmu wykonana z 
poliamidu PA 6.6 wzmocnionego włóknem 
szklanym wysoki komfort noszenia 
i użytkowania, stabilne osadzenie hełmu na 
głowie użytkownika dzięki nowym 
rozwiązaniom systemu regulacji
możliwość wymiany osłon twarzy bez 
konieczności demontażu hełmu, wysoka 
trwałość i odporność skorupy hełmu na 
uderzenia i boczne ściski
wysokie właściwości ochronne w zakresie 
zdolności amortyzacji
pełna ochrona w niskich i bardzo wysokich 
temperaturach

Dostarczone  wyposażenie  musi  spełniać  wymogi  Ustawy  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  ochronie 

przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 

2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. 

Do  oferty  należy  dołączyć  dokumenty  potwierdzające,  że  przedmiot  zamówienia  spełnia  wymogi 

określone

w w/w przepisach.

Gwarancja producenta – minimum 12 miesięcy.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

1. Dostawę  należy  zrealizować  w  terminie  do 1  października  2015  roku,  po  wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym. 



IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY.

1. Najniższa cena.  

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY.

1. Oferta wraz z załącznikami   powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez 

osobę/y uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzone pieczęcią Wykonawcy.

2. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

− „Formularz ofertowy” (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia),

− wzór umowy zaakceptowany przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia),

− dokumenty  potwierdzające  dopuszczenie  przedmiotu  zamówienia  do  użytkowania  zgodnie  

z wymaganiami określonymi w przepisach prawa,

− aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 

gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 

wcześniej jak 6 miesięcy przed terminem składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność

z oryginałem przez Wykonawcę).

3. Ofertę należy złożyć do 24 września 2015 roku do godz. 14 °°:

− za  pośrednictwem  poczty/przesyłki  kurierskiej  na  adres:  Urząd  Gminy  Baboszewo,

ul. Warszawska 9A, 09 – 130 Baboszewo,

− lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Baboszewo (pok. nr 4), 

w zamkniętej kopercie z napisem:  Oferta na dostawę wyposażenia ratowniczego dla jednostki OSP 

Sarbiewo.

4. Oferty  złożone  po  wyznaczonym  terminie  nie  zostaną  rozpatrzone.  O  zachowaniu  terminu 

złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po 

upływie  terminu  składania  ofert  zostanie  zwrócona  bez  otwierania  Wykonawcy  i  nie  będzie 

podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu  24 września 2015 roku

o godz. 14 ¹º, pokój nr 7.

6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami – Pan Wojciech Wolder – e-mail: 

wolder  @gminababoszewo.pl  

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczono na 

mailto:rkrysiak@gminababoszewo.pl


stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baboszewo w dniu 

10.09.2015 r. 
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