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Kębłowo, dnia 22 września 2020 r.
OSP/WFOS-1.1.2020

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
na dostawę wyposażenia w ramach zadania pn.
„Zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaka dla OSP Kębłowo, gm. Wolsztyn”

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiającym jest:
Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie
ul. Nowa 8a, 64 – 223 Kębłowo
e-mail: straz@keblowo.pl
www.straz.keblowo.pl
2. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
imię nazwisko:

Michał Nowak

stanowisko służbowe:

członek OSP

tel.:

609 67 67 91

e-mail:

straz@keblowo.pl

3. TRYB WYBORU WYKONAWCY
Wykonawca

zostanie

wybrany

w

drodze

przetargu

pisemnego

nieograniczonego

prowadzonego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. W zakresie nienormowanym
postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy art. 701-705 i inne odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
Przetarg przeprowadzony będzie w drodze składania przez Oferentów pisemnych ofert,
a następnie pisemnego ogłoszenia wyników przetargu.
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4. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU
Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza

możliwości złożenia ofert częściowych nie obejmujących

całości zamówienia.
6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
6.1 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia ochrony osobistej strażaka dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie zgodnie z poniższą specyfikacją:
Zadanie 1 – ubranie specjalne 3-częściowe – 5 kpl.

OPIS – 5 kpl. ubrań specjalnych 3-częsciowych składających się z: kurtki, spodni oraz kurtki
lekkiej zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla OSP zatwierdzonego
przez KG PSP” z napisem „Ochotnicza Straż Pożarna / OSP” na rzepach – ubranie specjalne
FIRE MAX SF wraz z kurtką lekką SF lub o parametrach równoważnych. Ubranie specjalne
zgodne z normą EN 469:2005+A1:2006, kurtka lekka zgodna z normą EN 15614:2007.
Szczegółowe

parametry

techniczno-użytkowe

ubrań

specjalnych,

wymagane

przez

Zamawiającego, zostały określone w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. Oferowane
ubrania specjalne muszą być fabrycznie nowe oraz muszą posiadać aktualne świadectwo
dopuszczenia CNBOP. Rozmiary ubrań specjalnych podane zostaną przy podpisywaniu umowy
z wykonawcą.
Kurtka ubrania Fire Max SF
▪ Ergonomiczna i komfortowa konstrukcja kurtki
▪ Na rękawach kurtki warstwa zapobiegająca podsiąkaniu wykonana z odpornego na płomień
materiału aramidowego powlekanego PU, zapobiegająca przedostawaniu się wilgoci do wnętrza
▪ Bardzo odporny zamek błyskawiczny z funkcją antypaniczną, zakrywany plisą
▪ Dodatkowe wzmocnienia w obszarze łokci
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▪ Kołnierz chroniący przed płomieniem z możliwością włożenia pod hełm
▪ Obszar ramion z dodatkową ochroną przed ciepłem
▪ Indywidualne dostosowanie szerokości rękawa za pomocą rzepu
▪ Rękaw zakończony wygodnym mankietem z otworem na kciuk dla większego komfortu
▪ Kieszenie piersiowe po obu stronach, przy czym lewa kieszeń jest zaprojektowana jako
kieszeń na radiotelefon, z prawej strony kieszeń wewnętrzna
▪ Zaczep do montażu latarki z prawej strony kurtki
▪ Z dwiema kieszeniami wewnętrznymi - jedną napoleońską pomiędzy zamkiem błyskawicznym
a plisą i drugą umieszczoną na warstwie wewnętrznej ubrania.
▪ Uchwyt do przycisku PTT lub mikrofonogłośnika po lewej stronie kurtki i po obu stronach
kołnierza
▪ Łatwiejszy chwyt dzięki wzmocnieniom na patkach i plisie kurtki
▪ Na kurtce znajduje się żółto - srebrny perforowany pas odlaskowy oraz żółto - srebrno - żółte
pasy odblaskowe
▪ Miejsca na zaczepienie rzepów z tyłu, z przodu oraz na rękawie
▪ Otwory odwadniające znajdują się zarówno na spodzie kurtki jak i na rękawie
▪ Czarne wzmocnienia na kurtce (w tym na rękawach) wykonane są z materiału paraaramidowego (połączenie silikonu i węgla)
▪ Dwa otwory rewizyjne do obustronnego sprawdzania stanu membrany
Spodnie ubrania Fire Max SF
▪ Wygodne i ergonomiczne
▪ Z łatwo wymiennymi szelkami z możliwością regulacji wysokości noszenia
▪ Optymalne dopasowanie jest zapewnione dzięki regulowanym elastycznym paskom z każdej
strony ▪ Rozporek z zamkiem błyskawicznym, z zapięciem na rzep oraz osłoną
▪ Dwie zewnętrzne kieszenie udowe, zakrywane patkami; na obu patkach miejsce na rzep
▪ Kieszenie z odwodnieniem
▪ Bloker wilgotności wykonany z opóźniającego palenie materiału aramidowego pokrytego PU,
zapewniający najlepszą ochronę przed wodą i wchłanianiem wilgoci
▪ Dodatkowo wszyte nakolanniki wykonane z hydrofobowej gumy celulozowej. Możliwość
wymiany wkładek dzięki kieszeniom wewnętrznym.
▪ Wzmocnienia na kolanach, na zewnątrz oraz po stronie wewnętrznej zapięcia spodni
wykonane z opóźniających palenie materiałów para-aramidowych pokrytych warstwą węglowosilikonową
▪ Każda nogawka posiada żółto - srebrno - żółte pasy odblaskowe o szerokości 7.5 cm
▪ Dwa otwory rewizyjne do obustronnego sprawdzania stanu membrany
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Ubranie składa się z kurtki i spodni "ciężkich" zgodnych z normą PN EN 469 oraz kurtki lekkiej.
Tkanina

zewnętrzna

(ważne

dla

wszystkich

części

kompletu):

Nomex

NXT

Specjalna „długoterminowa” impregnacja zapewnia możliwość reimpregnacji po ok. 40 cyklach
pralniczych.
Membrana

(ważne

dla

kurtki

i

spodni

zgodnych

z

PN-EN

469):

PTFE-DUO

Poziom ochrony (ważne dla kurtki i spodni zgodnych z PN-EN 469): Xf2, Xr2, Y2, Z2
Ubrania specjalne (kurtka i spodnie zgodne z PN-EN 469) spełnia wymagania normy PN-EN
1149-5:2008 (Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne)

Zadanie 2 – hełm strażacki – 5 szt.
OPIS – 5 szt. hełmów strażackich w kolorze białym, wyposażonych w przyłbice metalizowaną,
przyciemniane okulary (gogle), naklejki odblaskowe w kolorze czerwonym, adaptery zewnętrzne
do mocowania maski oddechowej, skórzaną osłonę brody mocowaną na pasku oraz osłonę
karku - hełm strażacki Rosenbauer Heros Titan lub o parametrach równoważnych. Hełm
spełniający normy:
PN-EN 443:2008 Klasa B - Hełmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych
obiektach
PN-EN 16471 - Hełmy strażackie -- Hełmy do gaszenia pożarów na terenach
niezurbanizowanych
PN-EN 16473 - Hełmy strażackie -- Hełmy dla ratownictwa technicznego
PN-EN 14458 - Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu -- Osłony twarzy i wizjery do użycia w
hełmach strażackich o wysokiej skuteczności w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego,
używane przez strażaków, załogi karetek i służby ratownicze
PN-EN 166 - Ochrona indywidualna oczu -- Wymagania
ISO 16073:2011 - Środki Ochrony Indywidualnej przy zwalczaniu pożarów w obszarach leśnych
- wymagania i metody testowania
Oferowane hełmy strażackie muszą być fabrycznie nowe oraz muszą posiadać aktualne
świadectwo dopuszczenia CNBOP..
6.2 Termin wykonania dostawy objętej zamówieniem
Dostawa wyposażenia objętego zamówieniem winna zostać zrealizowana w terminie
10 tygodni od podpisania umowy, nie później jednak niż do 24 grudnia 2020 r.
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6.3 Miejsce realizacji dostawy
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby zamawiającego: Ochotnicza Straż
Pożarna w Kębłowie, ul. Nowa 8a, 64 – 223 Kębłowo.
6.4 Płatności
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.
Wykonawca wystawi fakturę VAT po realizacji wszystkich dostaw składających się na
przedmiot zamówienia.
7. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
7.1 Ocena ofert
Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez powołaną przez Zamawiającego Komisję
Konkursową. Ocena ofert nastąpi w 2 etapach:
a) Ocena formalna – sprawdzeniu będzie podlegać termin, forma i kompletność złożonej
oferty.
b) Ocena merytoryczna - według kryteriów wyboru Wykonawcy określonych w punkcie 7.2
Regulaminu.
7.2 Kryteria wyboru Wykonawcy.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) Cena - 100 pkt. - liczona według następującego wzoru:
C min.
C = ----------- x 100.pkt.
C of.
Gdzie:
C min. - najniższa oferowana cena
C of. - oferowana cena badanej oferty
Każdy Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert
ważnych, niepodlegających odrzuceniu. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani
do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w Regulaminie oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z w/w
kryteriami.
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8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY
8.1 Przygotowanie oferty
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2 do Regulaminu,
b) karty katalogowe lub inne dokumenty określające parametry oferowanego sprzętu,
c) aktualny wyciąg z KRS (nie starszy niż 3 miesiące od daty złożenia oferty) lub
wydruk z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej

Rzeczypospolitej Polskiej (nie starszy niż 3 miesiące od daty złożenia oferty) lub
potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie w/w dokumentów.
8.2 Forma składania oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, zaadresowanej na adres:
Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie
ul. Nowa 8a, 64 – 223 Kębłowo
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć następującym
tekstem:
„Oferta – Zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaka dla OSP Kębłowo, gm.
Wolsztyn. Nie otwierać przed 02.10.2020 r. godz. 19.00”
8.3 Złożenie oferty
1) Miejsce składania ofert.
Ze względu na charakter działalności Zamawiającego i fakt, iż w siedzibie Zamawiającego
nie przebywają na stałe osoby mogące odebrać ofertę, prosimy składać oferty pod adresem:
Michał Nowak
ul. Sosnowa 7
64 – 223 Kębłowo
do dnia 02.10.2020 r. W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem liczy się data
wpływu. Oferty:
a) złożone po wskazanym wyżej terminie;
b) nie złożone na formularzu ofertowym, o którym mowa w pkt. 8.1,
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c) nie zawierające dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1 a) i b),
podlegają odrzuceniu, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza możliwość
uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty opisane w punkcie 8.1 a), b) i c)
8.4 Otwarcie ofert
Oferty zostaną otwarte w dniu 02.10.2020 r. o godz. 19.00 w świetlicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kębłowie pod adresem wskazanym w punkcie 1 Regulaminu.
8.5 Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia
01.11.2020 r. włącznie.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający jest uprawniony do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert
oraz prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, o czym uprzedzi
oferentów.
Spory na tle wykonania zobowiązań wynikających z treści Regulaminu, poddaje się pod
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Każdy z oferentów, przystępujących do przetargu nieograniczonego, jest związany treścią
niniejszego Regulaminu.
Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kębłowie
Michał Nowak

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Wzór umowy (istotne postanowienia umowy).
4. Opis przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla OSP

Projekt współfinansowany z dotacji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

7

