Kędzierzyn-Koźle, dnia 19.06.2018 r.

ZK.5543.7.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA
OFERT CENOWYCH
Wykonujący zadania Gminy Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy
ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do
składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu ratownictwa
technicznego na wyposażenie gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych
współfinansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości zgodnie z specyfikacją zamieszczoną w zaproszeniu.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 19 października 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), postępowanie będzie prowadzone z wyłączeniem obowiązku
stosowania przepisów tej ustawy, z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartości
30.000 euro.
I. Przedmiotem zamówienia są:
L.p. Nazwa przedmiotu
1
Parawan do osłony miejsca
wypadku.
2

3
4

Zestaw podpór
stabilizacyjnych PT-1200
MikoRescueTech z
kompletem podkładów i
klinów do stabilizacji typ A.
Pilarka spalinowa STIHL
MS 241 C-M
Plandeka (mata) do
rozłożenia narzędzi na ziemi.

Charakterystyka (wymagania techniczne)
Stelaż kompozytowy, napis Straż, kolor czerwony,
taśmy odblaskowe, pokrowiec, wymiary segmentu
160 cm na 160 cm.
Podpory długości 1200 do 2000 cm, teleskopowa
zmiana długości, zintegrowany pas mocujący 5
metrów, stopa ślizgowa, pokrowiec.
Kliny 6 sztuk w tym 2 podpórki schodkowe, 2 kliny
duże i 2 kliny małe.
Wyposażenie seryjne.

Iość
1 kpl

Wymiary – szerokość 180 cm do 250 cm, długość
180 cm do 280 cm, materiał odporny na przetarcia,
naroża zabezpieczone taśmą odblaskową.
Materiał odporny na rozdarcia, zmywalny.
W komplecie 2 pokrowce typu kaptur, mała i duża
mata magnetyczna oraz torba transportowa.

1 szt

2 kpl

1 kpl

5

Zestaw pokrowców na ostre
krawędzie.

6

Przenośny zestaw
oświetleniowy PELI 9430
RALS SL.

24 diody LED, akumulator żelowy 20Ah 12V
strumień świetlny: 1000 - 2000 Lumenów, maszt 82
cm.

1 szt

7

Latarka szperacz Mactronic
X-Pistol.
Zbijak do szyb hartowanych.

Wyposażenie seryjne.

2 szt

Rękojeść aluminiowa.

1 szt

8

II. Terminy:
1. Termin składania ofert – do dnia 3.07.2018 r.
2. Termin wykonania zamówienia – do dnia 20.07.2018 r.

1 kpl

III. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Złożenie w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza
32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pokój 109 lub 139:
1) podpisanej przez uprawnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Dostawcy oferty na formularzu
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia w nieprzejrzystej i zamkniętej
kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na dostawę sprzętu ratownictwa technicznego na
wyposażenie gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych współfinansowaną ze
środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości nie otwierać przed 3-07-2018 godz. 14:00”.
2) oryginału lub uwierzytelnionej przez Wykonawcę kopii właściwego aktu rejestrowego (odpisu
z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
w kopercie, o której mowa w ust. 1.2.
2. Dostawca winien złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Dostawcę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Dostawca winien zapoznać się z postanowieniami umowy Załącznik nr 2 do niniejszego
zaproszenia, której podpisanie będzie warunkiem udzielenia zamówienia.
IV. Kryteria oceny i wyboru ofert:
Łączna cena wykonania zamówienia - 100%
V. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa koszty, które Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
VI. Osoby uprawnione do kontaktu z Dostawcą:
1. Józef Muc – Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - tel.: (077) 40-50-389
2. Tomasz Lipniacki – inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego - tel.: (077) 40-34-466.

