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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY W POS~POWANIU 

o UDZIELENIE ZAM6WIENIA PUBLICZNEGO NA WYPOSAZENIE 

NOWEGO SPRZIlTU RATOWNICZEGO DLA]EDNOSTEK OSP Z TERENU 

GMINY BABOSZEWO 

Zamawienie ponizej 30 000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1579, z pain. zm.) 

I. Nazwa i adres zamawiajqcego: 
Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9 A, 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.bip.gminababoszewo.pl 

II. Opis przedmiotu zamowienia: 
1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa nowego wyposazenia ratowniczego dla 

jednostek OSP z terenu Gminy Baboszewo: 

Lp. Nazwa j.m. lIose Specyfikacja techniczna sprzE)tu 

Latarka diodowa wyposazona w diodEl 

Cree 0 mocy swiatla nie mniejszej niz 

120 1m, zasiElg swiatla powinien 
1 Latarka szt. 4 

siElgac nie mniej niz 170 m. Odporna 

na upadki z 1m, posiadajqca certyfikat 

Ex ATEX oraz IP67. 



2 Mostek przejazdowy szt. 2 

3 Rozdzielacz kulowy szt. 1 

4 Drabina przenosna szt. 1 

Czas dzialania do 69 h. 

montaz na helmie 

w zestawie). 

Mozliwy 

(uchwyt 

Mostki przejazdowe gumowe do Wfjzy 

tlocznych 2x075 w celu ochrony Wfjzy 

przed zgnieceniem przez kola 

pojazd6w. Moze r6wniez sluzyc do 

ochrony kabli energetycznych. 

Posiadajqcy uchwyt ulatwiajqcy 

transport oraz specjalne zaczepy do 

Iqczenia mostk6w pomifjdzy sobq. 

Wymiary: 750, 350, 100 mm, 

szerokosc wglfjbienia 75 mm. 

Mozliwosc rozdzielania strumienia 

wody z gl6wnej cZfjsci linii wfjzowej 

75 na trzy linie: jednq - 75 i dwie - 52. 

Wyloty rozdzielacza wyposazone 

w niezalezne zawory kulowe sluzqce 

do zamknifjcia przeplywu. Na wlocie 

i wylotach - nasady sluzqce do 

podlqczenia linii wfjzowych. 

Dane techniczne: 

- wg normy PN-911M-51048 

- swiadectwo dopuszczenia CNBOP 

- Wymiary: (L x W x H) 328 x 332 x 225 

mm 

- Cisnienie robocze - 0,6-1,6 MPa 

- Szczelnosc - 1,8 MPa 

- Materialy: odlewy aluminiowe ze 

stopu AK 11 (AISi 11), mosiqdz MO 

58, uszczelki - guma 

- Masa - ok. 5,4 kg 

Wytrzymaly stelaz zrobiony z lekkiego 



5 Pilarka do drewna szt. 2 

i trwalego aluminium, zapewniajqcy 

dlugi czas eksploatacji drabiny. 

Gl~bokie 1 wygodne stopnie 

charakteryzujq si~ wysokq nosnosciq, 

ktorq zawdzi~czajq m.in. solidnym 

1 trwalym polqczeniom 

z podluznicami. 

Drabina aluminiowa 3-elementowa, 

do uzytku polprofesjonalnego, do 

wszechstronnego zastosowania: 

drab ina przystawna, drab ina 

rozsuwana, drab ina rozstawiana, 

wolnostojqca. Samozabezpieczajqce 

zapadki wykluczajqce przypadkowe 

rozsuwanie si~ drabiny w trakcie 

uzytkowania. 

Odporne na warunki atmosferyczne 

pasy stabilizujqce elementy 

rozstawionej drabiny, nie 

dopuszczajqc do przypadkowego 

rozsuni~cia si~ w trakcie 

uzytkowania. 

Por~czna i latwa w obsludze 

z oszcz~dnym silnikiem. Posiadajqcy 

boczny napinacz pily lancuchowej, 

wytrzymaly i trwaly zestaw tnqcy, 

z prowadnicq 0 dlugosci co najmniej 

40 cm do scianki drzew 0 wi~kszej 

srednicy. 

Moc kW/KM nie mniej niz 2,2/3, 

pojemnosc skokowa - 45,6 cm3, 

poziom mocy akustycznej 114 dB(A), 

poziom cisnienia akustycznego 103 

dB(A) 



Zestawienie sprzE;tu ratowniczego dla poszczeg6lnych jednostek OSP: 

1. OSP Sarbiewo: 

- drabina przenosna - 1 szt. 

- pilarka do drewna - 1 szt. 

2. OSP Niedarzyn: 

- la tarka - 4 szt. 

- mostek przejazdowy - 2 szt. 

- rozdzielacz kulowy - 1 szt. 

- pilarka do drewna - 1 szt. 

III. Warunki udzialu w post~powaniu: 
Dostarczony sPrzE;t musi spelniae wymogi Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie 

przeciwopozarowej (t.j . Dz. U. z 2017 r., poz. 736) oraz Rozporzqdzenia Ministra Spraw 

WewnE;trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob6w 

sluzqcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz 

mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w do uzytkowania. 

Do oferLy nalei:y dohlczye dokumenty potwierdzajqce, ze sprzE;t spelnia wymogi 

okreslone w w/w przepisach. 

Gwarancja sprzE;tu - minimum 12 miesiE;cy. 

IV.Termin realizacji zamowienia: 
I. DostawE; nalezy zreazlizowae w terminie do 31.10.2017 r., po wczesniejszym 

uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiajqcym. 

V. Kryterium oceny oferty: 
1. Najnizsza cena. 

VI.Sposob przygotowania i zlozenia oferty: 
1. Oferta wraz z zalqcznikami powinna bye sporzqdzona w jE;zyku polskim oraz 

podpisana przez osobE;/y uprawnione do wystE;powania w imieniu Wykonawcy 

i opatrzone pieCZE;Ciq Wykonawcy. 

2. Wykaz dokument6w jakie maj q dostarczye Wykonawcy: 

- "Formularz ofertowy" (zalqcznik nr 1 do niniejszego zaproszenia) 



wzor umowy zaakceptowany przez WykonawcE) (zalqcznik nr 2 do nieniejszego 

zaproszenia), 

- dokumenty potwierdzajqce dopuszczanie przedmiotu zamowienia do uzytkowania 

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa, 

- aktualny odpis z wlasciewego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o dzialalnosc gospodarczej, jesli odrE)bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub 

ewidencji, wystawiony nie wczesniej jak 6 miesiE)cy przed terminem skladania ofert 

(kserokopia potwierdzona za zgodnosc z oryginalem przez WykonawcE)). 

3. OfertE) nalezy zlozyc do 25.10.2017 r. 

- za posrednictwem poczty/przesylki kurierskiej na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, 

ul. Warszawska 9 A, 09-130 Baboszewo, 

- lub osobiscie w Kancelarii Ogolnej UrzE)du Gminy Baboszewo (holl UrzE)du), 

w zamkniE)tej kopercie z napisem: Oferta na dostawE) wyposazenia ratowniczego dla 

jednostek OSP z terenu Gminy Baboszewo. 

4. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostanq rozpatrzone. 0 zachowaniu 

terminu zlozenia oferty decyduje data wplywu oferty do UrzE)du Gminy 

Baboszewo. Oferta otrzymana po uplywie terminu skladania ofert zostanie 

zwrocona bez otwierania Wykonawcy i nie bE)dzie podlegala ocenie. Wykonawca 

moze zlozyc tylko jednq ofertE). 

5. Otwarcie zlozonych ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego 

w dniu 25.10.2017 r., 0 godzinie 12°0. 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania siE) z Wykonawcami - Pan Wojciech Wolder 

- e-mail: wolder@gminababoszewo.pl. tel. (23) 66 11 091 wew. 38 

Zaproszenie do zlozenia oferty w postE)powaniu 0 udzielenie zamowienia publiczego 

zamieszczono na stronie internetowej www.bip.gminababoszewo.pl i tablicy ogloszen 

UrzE)du Gminy Baboszewo w dniu 18.10.2017 r. 
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