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O c h o t n i c z a  S t r a ż  P o ż a r n a  
    ul. Nowa 8a REGON 411164730 

 64-223 Kębłowo  NIP 923-15-71-641 

 gm. Wolsztyn, Wielkopolska KRS 0000232331 

 Nr rachunku bankowego 34 9081 0006 0117 9054 2000 0001 

    e-mail: straz@keblowo.pl            www.straz.keblowo.pl 
 

 

 
Kębłowo, dnia 8 maja 2017 r. 

OSP/WFOS-1.1.2017 
 

 

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO 

na dostawę wyposażenia w ramach zadania pn.  

„Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego 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 2017 r. poz. 459). 

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 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kębłowie zgodnie z poniższą specyfikacją: 

 

Zadanie 1 - skafander suchy lodowo-ratowniczy – 2 szt. 

OPIS – Skafander przeznaczony dla operatorów działających przy wodzie, na wodzie na 

pokładach jednostek pływających, z możliwością  podejmowania osób lub obiektów przy 

częściowym lub całkowitym  zanurzeniu w wodzie. Konstrukcja skafandra: wykonany z cordury 

tri-laminatowej (cordura na wierzchu, guma butylowa w środku, poliester od spodu), wyposażony 

w kryzę szyjną neoprenową wklejoną na stałe,  kołnierz szyjny neoprenowy docieplający bez 

zapięć rzepowych, pas asekuracyjny na wysokości klatki piersiowej z D-ringiem z przodu i z tyłu, 

zamek wejściowy: z przodu w układzie poziomym - rozwiązanie tzw.: „kopertowe", suchy, 

plastikowy, kieszonka na klatce piersiowej na gwizdek ratowniczy, kieszenie na przedramionach 

na rękawice neoprenowe,  pierścienie w rękawach wklejone na stałe, kryzy nadgarstkowe 

neoprenowe wklejone na stałe,  „zamek ulgi": suchy, plastikowy, przykryty patką zamykaną na 

rzep, kieszenie (x2) cargo z D-ringiem, wklejone na stałe z boku na wysokości uda, łaty 

wzmacniające z cordury double-segment na przodzie nogawek wraz z miękkimi ochraniaczami 

kolan oraz łaty z cordury na pośladkach, buty: gumowe z obcasem, zintegrowane z nogawkami, 

paski odblaskowe SOLAS na nogawkach (powyżej butów) i na rękawach (powyżej pierścieni), 
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napis STRAŻ POŻARNA na plecach, kolor: czerwony. W komplecie rękawice oraz kaptur 

neopranowy. Rozmiar XL (54). 

 

Zadanie 2 - kamizelka ratownicza – 4 szt. 

OPIS – kamizelka dedykowana do działań operacyjnych specjalistycznych służb ratowniczych 

na wodzie i lodzie, posiadająca ŚWIADECTWO OCENY TYPU WE CW/PPE/205/2013 

potwierdzające zgodność  z wymogami określonymi w aneksie II do dyrektywy 

(PPE)89/686/EEC, środki ochrony indywidualnej ze zmianami. Kamizelka seryjnie wyposażona 

w: rzutkę trapezową, centralny dookólny pas asekuracyjny z klamrą szybko zwalniającą (jedną 

ręką) umiejscowiony bezkonfliktowo w stosunku do rzutki, przeznaczony do pracy na uwięzi, 3 

szt. d-ringówi na pasie dookólnym, tunel elastyczny do chowania nadmiaru taśmy dookólnej, 

kilkanaście uchwytów do troczenia dodatkowych elementów wyposażenia w tym 4 dolne pętle, 

min. 10 kieszeni odpływowych, w tym m.in. na: latarkę, gwizdek, radio VHF, telefon 

wodoodporny, rzutkę trapezową, tunel na przewód spiralny mikrofonogłośnika, podwójny pas 

krokowy tworzący pełną pętlę wzmacniającą wokół kamizelki ze stalowymi klamrami oraz 

elastycznymi tunelami na nadmiar taśmy, odblask pryzmatyczny na rzepie z napisem STRAŻ, 

nóż demo ze stali wysokowęglowej w pochwie z tworzywa sztucznego, 7 pasów regulujących i 

stabilizujących kamizelkę, pozwalających dopasować ją do odzieży w wielosezonowej pracy 

ratownika, zakres obwodu w klatce piersiowej od 70 do 130cm. Rozmiar kamizelki - duży 

(XL/XXL). 

 

Zadanie 3 - wąż tłoczny W75 – 20 szt. 

OPIS – wąż tłoczny W75 wykonany z wysokiej jakości kolorowego jedwabiu poliestrowego w 

kolorze żółtym, pomarańczowym lub zielonym (wszystkie 20 szt. w tym samym kolorze) 

zapewniającym lepszą widocznością w trudnych warunkach. Wąż wyposażony gładką, 

elastyczną i skutecznie doklejoną wkładką wewnętrzną wykonaną z PCV, TPU lub gumy. 

Odporny na warunki atmosferyczne. Na obu końcach wyposażony w łączniki fi 75 mm. Średnica 

wewnętrzna węża 75 mm, długość 20 m, masa węża wraz z łącznikami do 8,5 kg. Ciśnienie 

robocze min. 1,5 MPa, ciśnienie rozrywające min. 4,5 MPa. Wąż musi posiadać świadectwo 

dopuszczenia CNBOP. 

 

Zadanie 4 - kosz ratowniczy (nosze kubełkowe) – 1 szt. 

OPIS – kosz ratowniczy (nosze kubełkowe) wykorzystywane są w ratownictwie medycznym 

zarówno w wodzie, na lądzie jak i w powietrzu. Trwałe i elastyczne w zastosowaniu, ich szybkie i 

niezawodne akcesoria pozwalają ratownikowi operować nimi w sposób szybki i bezpieczny. 

Nosze są idealne do podwieszenia i transportu helikopterem lub dźwigiem wieżowym, 



 4

wyposażone są w specjalne pasy nośne. Konstrukcja noszy powinna umożliwiać ich rozłożenie 

na dwie części. Kosz musi być wykonany z bardzo wytrzymałego materiału, odpornego na 

zabrudzenia, trudnopalnego, wodoodpornego. Metalowe elementy zaczepów zawiesi wykonane 

ze stali nierdzewnej lub innego metalu. W wewnętrznej części dla bezpieczeństwa i komfortu 

pacjenta należy umieścić nieprzepuszczalną dla wydzielin gąbkę. Kosz ratowniczy wyposażony 

w dodatkową podstawka pod nogi mocowaną na pasie dla osób o niższym wzroście. Nosze 

należy wyposażyć w 4 pasy bezpieczeństwa na szybkozłączach o regulowanej długości. Kosz 

musi być wyposażony w wymodelowane płozy w spodniej części pozwalające na ciągnięcie go 

wraz z osoba poszkodowaną. Maksymalna waga bez zawiesi – do 25 kg. Nośność minimalna – 

250 kg. Minimalne wymiary zewnętrzne: dł/szer./gł: 215/62/15 cm. Kolor – pomarańczowy lub 

żółty.  

 

Zadanie 5 - zawiesia do kosza ratowniczego – 1 kpl. 

OPIS – komplet zawiesi do kosza ratowniczego opisanego w Zadaniu 4 składający się z 

minimum 4 zawiesi do transportu wysokościowego, które mocowane są do kosza za pomocą 

karabińczyków z blokadą przypadkowego otwarcia. Zawiesia powinny być wyposażone w 

podwójny system zabezpieczenia zawiesi gwarantujący bezpieczeństwo 

 

6.2 Termin wykonania dostawy objętej zamówieniem 

Dostawa sprzętu objętego zamówieniem winna zostać zrealizowana w terminie 30 dni od 

podpisania umowy. 

 

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: 
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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. 

 

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. 
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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 specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Kębłowo, gm. 

Wolsztyn. Nie otwierać przed 23.05.2017 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. Osiedlowa 11 

64 – 223 Kębłowo 

 

do dnia 22.05.2017 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, 

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 23.05.2017 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                       

22.06.2017 r. włącznie. 
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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. 

 

  
 Wiceprezes  
 Ochotniczej Straży Pożarnej  
 w Kębłowie 
 

 /-/  Ryszard Rogozinski 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Kosztorys ofertowy. 

2. Wzór umowy (istotne postanowienia umowy). 
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Projekt współfinansowany z dotacji 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 


