GMINA BOĆKI
17-111 Boćki

_rul.J)lac Armii Krajowej 3
050659220
NIFi

Boćki, dnia 20.08.2020r.

Zapytanie ofertowe
1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Boćki
ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki
tel.: 085 731-96-10

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1843) -art.4 pkt 8 ustawy.
3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem

zamówienia jest zakup

używanego

samochodu

pożarniczego dla

potrzeb

Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubnie z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.

3.1. Wóz strażacki powinien spełniać następujące wymagania:

1. Rok produkcji - nie starszy niż 1994 rok;

2. Typ silnika: diesel

3. Moc silnika: min. 261 KW
4. Dozwolona masa całkowita: 18 ton;
5. Skrzynia biegowa manualna .
3.2. Kabina załogi powinna być jedno modułowa (czterodrzwiowa) na 8 osób. W kabinie powinny

znajdować się: siedzenie skrzynkowe, uchylne, plastikowe, przodem oraz bokiem do kierunku

jazdy, pod siedzeniami miejsce na drobny sprzęt i narzędzia, stopnie wykonane z materiałów

antypoślizgowych, oświetlenie wewnętrzne kabiny - w tym niezależne dla dowódcy.
3.3. Wóz powinien posiadać następującą zabudowę pożarnicza:
oryginalna zabudowa pożarnicza,
konstrukcja wykonana z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie,
po trzy skrytki na bokach pojazdu, kryte żaluzją, oraz jedna z tyłu zabezpieczająca

autopompę,

skrytki przeznaczone na osprzęt wodny: prądownice, smok ssawny, rozdzielacz, itp.,

konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzanie wody z ich wnętrza,
-

dach pojazdu użytkowy wyłożony materiałem antypoślizgowym,

balustrada ochronna, wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową,
z tyłu nadwozia drabinka wejściowa na dach,

3.4. INSTALACJA WODNA:
autopompa - o wydajności min. 30001/min napędzana przez przystawkę wyjścia mocy,
zbiornik wody o pojemności 4000 I, z falochronami i włazem rewizyjnym, wykonany z

materiału odpornego na korozję, wyposażony w instalację napełniania ze źródła

zewnętrznego,
linia szybkiego natarcia wraz z wężem na zwijadle mechanicznym,

układ wodny wyposażony w linię ssawną;

3.5. WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
oświetlenie skrytek wewnątrz,
oświetlenie przedziału sprzętowego
oznakowanie pojazdu cechami identyfikacyjnymi jednostki

oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego;
sygnalizacja dźwiękowa;
-

oświetlenie pola pracy;

-

sprawny technicznie, bezwypadkowy;

Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem
wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 961) i posiadać wymagane prawem
homologacje i certyfikaty.

Wóz powinien być aktualnie zarejestrowany w Polsce lub posiadać wszystkie niezbędne
dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju;

4. Termin realizacji zamówienia: do 09 października 2020 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

a) Wiedza i doświadczenie

Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do

wykonania zamówienia.
b) W celu potwierdzenia, że oferowany pojazd odpowiada wymaganiom Zamawiającego każdy

Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć „opis techniczny oferowanego wozu
strażackiego” zawierający charakterystykę pojazdu co najmniej w zakresie odpowiadającym

wymaganiom Zamawiającego(na własnym druku).

6. Kryterium wyboru oferty:
Cena - 100%

7. Forma składania ofert:
Ofert należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

8. Miejsce i termin składania dokumentów:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 31.08.2020 r. do godz. 9:00 (liczy się data

wpływu), za pośrednictwem:

poczty elektronicznej, wysyłając komplet podpisanych i zeskanowanych dokumentów na
adres e-mail: sekretariat@gminabocki.pl, temat wiadomości: „Dostawa wozu strażackiego

dla OSP Dubno”,
poczty tradycyjnej lub kuriera- wysyłając wydrukowany komplet dokumentów na adres:

Gmina Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17 - 111 Boćki z dopiskiem: „Dostawa wozu
strażackiego dla OSP Dubno"

osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Boćki - sekretariat, czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:00 do 16:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego lub
zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności, gdy wartość oferty
przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie

zamówienia.

Zamawiający może prowadzić negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w

szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych.

Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć
ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

mgr Di

Załącznik Nr 1
miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY
przedmiot zamówienia

„Dostawa wozu strażackiego dla OSP Dubno”
Imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę.................................................................................................................................
Firma........................................................................................................................................................................................................

Adres........................................................................................................................................................................................................

NIP............................................................................................................... REGON ........................................................................
Nt tel......................................................................... Nr faks...............................................................................................................

E-mail......................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w sposób i na warunkach
określonych w zapytaniu ofertowym, za cenę wynoszącą:

................................ zł +............................................

cena netto

VAT

........................................ zł

cena brutto

(słownie:................................................................................................................. zł brutto)

oraz udzielić

- miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia

pieczęć i czytelny podpis
Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy

