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ZAPROSZEN|E DO ZŁOŻEMA OFEBTY
na ,€alizacię zamówienia pn.:

.. bms&ante &hotntcnl ffra? Pńamet w ńalscołrlń ct zaYna&.
elam mlekszenla potancialu tachnianeao"

Zdante doflnansowante z Wojewódzktego Funduszu Ochrony Środowist<a i Gaspoda*i Wodłrej w Rrczawb

l. opis sposobu przygotowania ofeĘ:
1. Otertą rnoże być złożana w zarnknięĘ, nieprzeźroczystej kopercłe. Na kopercje należy urnbścić

nazwę oraz adres Zamawiaiącąo, nazwę i adres Wykoławcy oraz napis: "C[eńa na dostawę
sprzętu poZamicząo dla OSP Zawada", Ofeńa powinna być nąisana w języku plskim, trwaĘ
i czytelną techniką. Oterta musi obejmować całość zamówienia określonego pnezZamawiającego.

2. oferta moźe być Złożona w lormie elektronicznej,

ll. Opls przedmlotu zamówienia:
Zamówienie oĘrnuje dostawę następującego Wyposaźenia dla jednostki ochotniczej Straży Pożamej

Aparatpowietrzny np. Aeris Comfoń lub ńwnoważny

Calkowita masa kompl&ęo aparatu bez butli: 350 Ę
Manometr pnewnstycay wyso}dęo ctśnienia: 0-400 bor,
msnometr fotoluminesencyjny, $rmowe zabezpieezenie
i zintegrowany gwizdek abtmu
Aktywacja aląrmu: 55 * 5 bar
Głośność alarmu; > 90 dBA
Zakres temperatur, wJakich ddda aparafi .30"C/+60"C
Aparaty §pełnĘą wymryanla norm: EN 137: 200ó Typ ą SOI,AS,
MED. łl!to. łlsc. r§o 13261-3

2 kpl

Butla stalowa 6I/3{X) bar 2 kpl

Maska np. Optiho lub ównoważlg z pokrowem
Odporna na uderzcnia przero€zy§ta osłona z poliwęg}anu,
z nowłokł chrtrniece nrzed zarrsoganlami

2 kpl

§ygnalizator bgrrrc}u np. modon§COUT lub ńwmważny
2 tempersturą
Clężar z batertą: 225 g
VYymtary: lfi) x 75 x 45 mm
Odpomośó: IP67
Częstotllwoś& 2.G3.0 lś|ra
Funkcja wskaźnika: zestaw diodLED
Alarm: 95 dB do 3 m; 2 rrltra jasne illody LED
§arm wstępny: 2 sygnałylsekundę w znedukowanym poziomie
&śuości
Alarm zasadniczy: 3 sygnały/sekundę w maksymłhym podomie
głofoośct
Bateńe:2 ba&rieAA
Żywo{ność batmii: >20O goddn prscy; t0 godzin czas alanm
GwaraneJa: 2lata (nte dotyczy bateń).
Dopuszczony do pracy w stndac} zagrożonych rybuchem: ATEX
tr lG EEx ta lIC T3/T4 od -2O"C do +55'C.
Poaiądą świadmtwo CNBOP (Centrum Naukowo-
Badawcze ochronv prłciwnożłmweil.

2 kpl

Ergonomlczny noszaŁ z dwoma ruchomyml uchwytąmi bocznymi
z tryorzTwa §amĘasz.iaego d9 Nmzak wy$ażony j€§t w trzy
uchwyty słuĘce do przenmzmla aparątu i 3 otwory e wpięcia
liny asekuracyJnej o wytrzymałości do 150 Ę każdy.
Pasy nośne i pas biodrory wypmażone w łatwe t szybkie
w obdtrdze, regulowane klarnry. Zarówno pa§y jik i klamry
wykonane są z mattriałów odprnych na płomienia §zerokie pasy
ramienne wykończone podue}amt z Nomexu t nasaytymi
z przodu pasknml fluorcecerryjnymt.
Pas mocujący błttlę i Ęinająfa go klamra skonshuowany
w sposób umożi*iąiąey sto§owanie róźnęo ty1xl butli
w wersii mono i duo.

2 kpl

Nazwa zamówienia: ,,DoposaZenie O&ołniczej Sbaźy Pożamej w miejscowości Zawadą celem zwiększenia potencjafu technicmego"



lll.

kądownica z nasadą 52 o stdeJ wydąinośri mln. Jfi$ lrlmtn przy
7 bąrach 2Ęl
Pnecinarta spalinowa 3§}mm 2-suwowa 4§KM 1 kpl

Linka strażacła ratownicza o tlłlrgości min.30 m
WytrzymdŃć na nozerwanie: min. 15 kN
Materiał: polieeter
I}fugość ltny: 3{hn
Wykonanie: llna pleciorra
§rednlca linv: 112 mm

1 kpl

W Jozetowe -
w przypadku, gdy ie§t wymagane na podstawie obowiązujących

Przy wyboze ofeńy Zamawhiący będzie się kierowal następująeymi kryteriumlŁmi:
cena, kryterium Wa§owe: 100o/o

Wy&onawca składając oiertę iegt zobowlązany doĘczyć do nie| n8§tępuiące dokurrnty:
1. Formu]arz ofertowy (wg wzoru na załączniku nr 1) - uzupołniony ipodpisany prz€z o§oĘ/y

uprawnioną/e do reprezentacji.
2. Ze§tawienie wyposażenia (wg t/yzoru na załącznlku nr 2) wraz z cenami iednostkovrymi

poszcząólnych jego elemenlów.

Opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca wypełni ceny jednostkowe dla poszcząólnych elementów łvyposaźenia zawartych w iabeli

"ze§lawienie wyposaźenia". Cenę olerĘ stanowić Ędzie suma cen brutto elementów wyposżenia,
określonaw PLN.

Cena podana pnez WykonawĘ za śwladczoną gsługę/dostatę/robotę budowlaną obowĘu|e
pr2ę2 caly okreg trvania umowy i nie Ędzlelbęł*de podlegała waloryzacji Osaaó

Miejsce i termin złożonia oferł:
1. Ofeńę w fonnie pisemne| należy zlażyćw terminie do dnia: (}9.10.202&. do godz. 09:50 w siedzibie

Zamawiającego: Zawada 118,39-200 Dębica w zamkniętej kopercb opisanej zgodnie ze
wskazówkami z Ńt. l. Oferta otrzymana przez Zamawiającąo po upłilwie terminu składania olert
zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie Ędzie podlegała rcenie. WStonawca może
złożyć tylko jedną ofeńę. Wykonawca może ta]<że wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę
pisemnie przed upl,pvem terminu wyznaczonego na składanie ofeń.

2. Ofeńę w form'te elektronicznej należy zlożyć w terminie do dnia 09.10.2020r. do godz. 09:50 na
adres: palag@wp.pl

Mielsce i termin otwarcia ofeń:
Otwarcie ofeń złożonych w poslępowaniu w formie pisemnej oraz odczytanie ofert, które wŃnął
w formie elektronicznej nasĘ)iw dniu o§.loźOats. łv siedzibie Zamawiającego: Zawada 118, 39-200
Ęba o godlz ?Offi.
osoĘ uprawnioną do$<ontaktów z Wykonawcamijest/są: Adam Drąg, tel. §aą78-774.
Ceny ofeń, kóre zostaną złożone w formie elektronbznej zostaĘ odczytane pdczas otwarcia ofeń.

lnformac|e dotyczące zawarcia unpryy:
W terminie do 5 dni od dnia powiadomienia przez 7amawiającego o wyborze oferty Wykonawca,
Kórego oterta została varrena za na$<orzystniejszą w postępowaniu, je§t zobowiąany do podpisania
umowy, Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ninbjszego zaproszenia.

Wymagany tełmin reallzacii zam&ybnia: 06. 1 1 .2020r.

Wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy
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(data, podpis)
Załączniki:
1. Formulaz ofeńowy
2. Ze§tavvienie wyposażenia
3. Wzór umowy

Nazwa zarŃwienia: ,,DopocaZenie Ocbotniczej Straey Pozamej w miejscowości Zawada, celem zwiększenia polencjafu technicmego"


