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Kębłowo, dnia 13 września 2019 r. 

OSP/WFOS-1.1.2019 
 

 

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO 

na dostawę wyposażenia w ramach zadania pn.  

„Zakup wyposażenia przyczepy do zaopatrzenia wodnego 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 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kębłowie zgodnie z poniższą specyfikacją: 

 

Zadanie 1 – pompa elektryczna zanurzeniowa – 1 szt. 

OPIS – Pompa elektryczna zanurzeniowa o wydajności min. 300 l/minutę. Pompa zgodna z 

normą DIN 14425 „Przenośne pompy zanurzeniowe z silnikiem elektrycznym”. Możliwość pracy 

pompy zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej. Pompa powinna umożliwiać 

wypompowywanie wody przy pełnej mocy poprzez system ssania zintegrowany z konstrukcją 

pompy, tak aby po zakończeniu pracy pozostawało nie więcej niż 5 mm wody w pomieszczeniu. 

Pompa musi umożliwiać przepompowywania brudnej wody (zawierającą piasek, muł / szlam lub 

żwir) o średnicy zanieczyszczeń do 8 mm. Ponadto pompa musi posiadać kabel zasilający 

zintegrowany z pompą o długości min. 20 m odporny na przecięcie, promieniowanie cieplne i 

zimno, pozwalający na całkowite zanurzenie pompy w wodzie. Pompa wyposażona w silnik 

elektryczny 230V, jednofazowy. Pobór mocy nie więcej niż 2,0 kVA, moc uzyteczna min. 1,1 kW. 

Nasada tłoczna Storz B (75 mm). Temperatura pompowanego medium 35°C, do max. 60°C 

przez krótki czas. Masa pompy wraz z kablem nie może przekroczyć 24 kg. Klasa ochrony 

pompy IP 68. 
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Zadanie 2 - wąż tłoczny W75-20ŁA  – 30 szt. 

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

kolorze pomarańczowym lub żółtym, (wszystkie 30 szt. w tym samym kolorze) zapewniającym 

lepszą widocznością w trudnych warunkach. Wąż wyposażony w gładką, elastyczną i skutecznie 

doklejoną wkładkę 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 3 - wąż tłoczny W52-20ŁA – 10 szt. 

OPIS – wąż tłoczny W52 wykonany z wysokiej jakości kolorowego jedwabiu poliestrowego w 

kolorze pomarańczowym lub żółtym (wszystkie 10 szt. w tym samym kolorze) zapewniającym 

lepszą widocznością w trudnych warunkach. Wąż wyposażony w gładką, elastyczną i skutecznie 

doklejoną wkładkę wewnętrzną wykonaną z PCV, TPU lub gumy. Odporny na warunki 

atmosferyczne. Na obu końcach wyposażony w łączniki fi 52 mm. Średnica wewnętrzna węża 

52 mm, długość 20 m, masa węża wraz z łącznikami do 5,2 kg. Ciśnienie robocze min. 1,5 MPa, 

ciśnienie rozrywające min. 4,5 MPa. Wąż musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

 

Zadanie 4 – zbieracz 110/75-75 – 2 szt. 

OPIS – zbieracz 110/75-75 umożliwiający doprowadzenie wody do węza o średnicy 110 z 

dwóch mniejszych węży o średnicy 75. Zbieracz musi posiadać wbudowany zawór klapowy 

zwrotny pozwala na samoczynne odcięcie jednego z dwóch dopływów w przypadku znacznej 

różnicy ciśnienia zasilania. 

 

Zadanie 5 – smok ssawny pływający – 1 szt. 

OPIS – smok ssawny pływający wykonany z tworzywa sztucznego umozliwiający 

zabezpieczenie modułów pompowych przed zassaniem niebezpiecznych elementów z dna 

zbiornika wodnego poprzez stałe utrzymywanie się smoka na powierzchni lustra wody. Smok 

musi umożliwiać zasysanie do poziomu 1,5-2cm, a jego ruchoma głowica dokładnie dopasowuje 

się do kąta podejścia węża. Komora ssąca wyposażona musi być w siatkę z zaworem 

zwrotnym. Pływak musi posiadać uchwyty transportowe. Smok wyposażony musi być w nasadę 

Storz A (110 mm). Maksymalna waga smoka do 9 kg. 
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Zadanie 6 – wytwornica pianowa WP-200 – 2 szt. 

OPIS – wytwornica pianowa WP-200 (WP-2) umożliwiająca podanie piany średniej o liczbie 

spienienia 200 przy zastosowaniu proteinowych i syntetycznych środków pianotwórczych. 

Wytwornica musi być wyposażona w nasadę Storz C (52 mm) oraz zawór odcinający. Rura 

wylotowa wykonana jest ze stali kwasoodpornej z uchwytem gumowym. 

 

6.2 Termin wykonania dostawy objętej zamówieniem 

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

podpisania umowy, nie później jednak niż do 15 listopada 2019 r. 

 

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 
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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. 

 

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 przyczepy do zaopatrzenia wodnego dla OSP Kębłowo, 

gm. Wolsztyn. Nie otwierać przed 30.09.2019 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: 
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Michał Nowak 

ul. Sosnowa 7 

64 – 223 Kębłowo 

 

do dnia 27.09.2019 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 30.09.2019 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                       

30.10.2019 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. 

 

  
 Wiceprezes  
 Ochotniczej Straży Pożarnej  
 w Kębłowie 
 

  Ryszard Rogozinski 
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Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Kosztorys ofertowy. 

2. Wzór umowy (istotne postanowienia umowy). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Projekt współfinansowany z dotacji 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 


