
   
Znak sprawy: ZK.5543.14.2018                                 Jastrzębia, dnia 23.10.2018 r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro 

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
                             Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:  
„Zadanie OSP -2018. Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Jastrzębia w 

sprzęt specjalistyczny”.  

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego, którego 
celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego.  

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
        
1.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu                                   
i wyposażenia dla jednostek OSP gminy Jastrzębia ze środków Województwa 
Mazowieckiego, którego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego – 
zgodnie z umowami nr 412/OR/RB-I/D/18, 413/OR/RB-I/D/18, 414/OR/RB-I/D/18, 
415/OR/RB-I/D/18 z dnia 11 października 2018 r.  

1.2 Zamówienie obejmuje: 

Część 1: Dostawa i zakup przenośnej motopompy z elektronicznym wtryskiem 
paliwa dla OSP Jastrzębia, 

Lp Opis Dane i parametry techniczne przedmiotu zamówienia 
1.  Przenośna 

motopompa z 
elektronicznym 
wtryskiem paliwa 

TYP SILNIKA: silnik benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindrowy, 
chłodzony wodą. 
POJEMNOŚĆ SKOKOWA: 804 cm3 
MOC NOMINALNA: 60 KM (44 kW). 
POJEMNOŚ ZBIORNIKA PALIWA: 24 l. 
PALIWO: Benzyna bezołowiowa 95 
UKŁAD ROZRUCHOWY: Rozrusznik oraz automatyczny układ 
reakcyjny (linka rozruchowa). 
SYSTEM DOZOWANIA OLEJU DO PALIWA: Automatyczny 
SMAROWANIE: Mieszanka benzyny i oleju (mieszanie paliw 
automatyczne). 
ZAPŁON: CDI Elektroniczny wtrysk paliwa 
AKUMULATOR: 12 V-16Ah/5h 
 
TYP POMPY: Jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa 
turbinowa. 
NASADY TŁOCZNE (A-110): 2 x STORZ B (75) 
NASADA SSAWNA (B-75): 1 x STORZ A (110) 
ZALEWANIE (zasysanie wody) (max. wys. ssania: 9 m) Pompa 
próżniowa łopatkowa (bezolejowa). 
  

Część 2: Dostawa i zakup drabina strażackiej dla OSP Bartodzieje, 

Lp Opis Dane i parametry techniczne przedmiotu zamówienia 
1.  

 
 

Drabina 
Strażacka 

dwuczęściowa, 3 osobowa aluminiowa drabina ratownicza, 
wysuwana liną. Świadectwo dopuszczenia CNBOP 
Dane techniczne: 
Długość drabiny po wysunięciu – 10020 mm 



 
 
 

Długość transportowa  -  5708mm, 
Wysokość transportowa 144 mm, 
Szerokość transportowa 560 mm  

Część 3: Dostawa i zakup drabiny strażackiej dla OSP Mąkosy Stare, 

Lp Opis Dane i parametry techniczne przedmiotu zamówienia 
1.  

 
 
 
 
 

Drabina 
Strażacka 

dwuczęściowa, 3 osobowa aluminiowa drabina ratownicza, 
wysuwana liną. Świadectwo dopuszczenia CNBOP 
Dane techniczne: 
Długość drabiny po wysunięciu – 10020 mm 
Długość transportowa  -  5708mm, 
Wysokość transportowa 144 mm, 
Szerokość transportowa 560 mm  

Część 4: Dostawa i zakup piły motorowej dla OSP Goryń 

Lp Opis Dane i parametry techniczne przedmiotu zamówienia 
1.  Piła motorowa 

 
Moc 3,0 kW/4,1 KM silnik 2-MIX,                             
Pojemność skokowa 50,2 cm3 
Stosunek ciężaru do mocy 1,9 kg/KW 
Wartość drgań uchwyt przedni/tylny 3,5/3,5 m/s2 
Poziom mocy akustycznej 113 dB(A) 

 

2. Termin realizacji zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kompletnego nowego sprzętu                         
w terminie do 16.11.2018 roku. 

2. Zamawiający wymaga, aby  sprzęt został dostarczony do siedziby Zamawiającego 
tj. Urzędu Gminy w Jastrzębi. 

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem 
o planowanym terminie dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego. 

 
3. Miejsce i termin złożenia oferty:  

 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.10.2018 r. do godz. 15.00                         

na adres e-mail: kryzys@jastrzebia.pl. 

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1                             
w formie  pisemnej, w języku polskim oraz powinna być: 

 opatrzona pieczątką firmową 
 posiadać datę sporządzenia 
 zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP. 
 posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia 
 posiadać określony przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi na 

dostarczany sprzęt. 

4. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 

Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przedmiotowego zamówienia, 



2) nie być powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym, 
3) posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym                         

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 
5) Zamawiający uzna spełnienie warunków o których mowa w pkt 1-4 na podstawie 

złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

5. Kryterium wyboru oferty :  

100% - cena z uwzględnieniem niżej wymienionych warunków:  

a. cena winna uwzględniać wszystkie koszty i zakres realizacji zamówienia, 
b. wykonawca winien określić cenę z podatkiem VAT, 
c. cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 
  
            Sposób obliczania punktów w kryterium ceny; 
C = (Cmin / Cof) x 100 
gdzie: 
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert 
Cof – cena badanej oferty 
  

6. Tryb udzielania zamówienia: 
         

1. Zapytanie ofertowe traktujemy jako rozeznanie rynkowe dla udzielenia 
zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 
2017 r. poz. 1579). 

2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega 
przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie 
przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga). 

3. Zamówienie na każdy sprzęt specjalistyczny będzie realizowane odrębną umową. 
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na 

stronie internetowej zamawiającego. 
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie 

lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy. 

7. Okres rękojmi i gwarancji:        

Wykonawca  udzieli rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat od 
daty jego protokólarnego przekazania sprzętu. 

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej 
wykonawca gwarantuje, że dostarczony przez niego przedmiot umowy nie będzie 
posiadał wad, a w okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi wszystkie koszty 
wymaganych serwisów gwarancyjnych i przeglądów okresowych (również po użyciu). 

8. Informacje dodatkowe 
  
1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2.Niekompletne oferty bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji), 
szczegółowej specyfikacji oferowanego sprzętu ratownictwa medycznego lub 



technicznego, nie odpowiadające wymogom określonym w specyfikacji, będą 
odrzucane. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia 
zakresu rzeczowego zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:„Zadanie 
OSP - 2018. Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Jastrzębia w sprzęt 
specjalistyczny” bez podania przyczyny. 

9. Kontakt z Zamawiającym. 

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się                          
z wykonawcami jest Agnieszka Grzywacz – w zakresie przedmiotu zamówienia, 
(48) 384 05 05. 

         
Wójt Gminy Jastrzębia 

          /-/ Elżbieta Zasada 
 

Załączniki do zapytania:  

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie 
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy 


