
 

Zamawiający:  

Gmina Gidle 

ul. Pławińska 22 

97-540 Gidle 

tel.: 34 327-20-27 

fax: 34 327-21-11 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym 

o udzielenie zamówienia publicznego 

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro 

 

 

 

 

Gmina Gidle zaprasza Państwa do złożenia oferty, na zadanie pn.  Zakup sprzętu i 

wyposażenia dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ,  nr sprawy IZP.271.1.6.2018. 

Przedmiot zamówienia, zakres i warunki realizacji zamówienia zostały opisane 

w załączonych dokumentach. 

 

 

 

 

 



I. Zamawiający: Gmina Gidle 

Adres do korespondencji: ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle 

Tel: 34 327 20 27, faks: 34 327 22 24 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Zamawiającego 

sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości – 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 

zgodnie z umowa Nr  DSRiN-I-7211-874/18 z dnia 08.06.2018r. tj.: 

- Torba ratownicza PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i noszami  

   typu deska  – 4 kpl. 

- Defiblyrator AED zgodny z wytycznymi KSRG – 1szt. 

- zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera – 1szt. 

- detektor napięcia – 1szt. 

- parawan do osłony wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – 1 szt. 

- bosak dielektryczny – 3 szt. 

Uwaga: Każde dostarczone urządzenie i wyposażenie ma zostać oznaczone 

trwały logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa 

Sprawiedliwości oraz sformułowaniem „ Współfinansowano ze środków – 

Funduszu Sprawiedliwości , którego dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości”. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 ( Formularz 

ofertowy).  

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty 

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1; 

2. Oświadczenie, że posiada zdolność techniczną, kadrową jak również 

ekonomiczna pozwalającą zrealizować przedmiotowe zadanie zgodnie z 

wymogami Zamawiającego ) ; 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji; 

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy( nie później niż do 

10  lipca 2018r.). 

 

V. Informacje o sposobnie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazania oświadczeń i dokumentów  

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą  faksu lub droga 

elektroniczną. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polski. 

 

 



VI. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami 

1. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania 

wyjaśnień dotyczących postępowania jest: 

Pani Małgorzata Drągowska - Jezuita 

tel:     34 327 20 27  

fax  34 327 21 11 

      e-mail: zampubliczne@gidle.pl  

 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia istotnych 

warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu, tj.: Wt. 8.00-

16.00, Pn.- Pt. 7.15-15.15. 

 

VII. Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy : 

- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Gidle ul. Pławińska 22 97-500 

Gidle , pok. nr 9 (sekretariat – I piętro), w zamkniętej kopercie z dopiskiem:” 

Zakup sprzętu i wyposażenie dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości – 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej” – nie 

otwierać przed 25.06.2018r.; 

- przesłać faksem na nr : 34 327 21 11 ( z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału 

przed dniem podpisania umowy) 

- przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: zampubliczne@gidle.pl  

( z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy) 

 

W terminie do dnia: 25.06.2018r. godz. 12.00. 

 

VIII. Kryterium oceny ofert 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższego kryterium:  

Cena – 100 % 

 

IX. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Na załączonym formularzu ofertowym należy podać cenę ofertową netto, 

podatek VAT oraz cenę brutto za wykonanie/ udzielenie przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą- z dokładności do 

dwóch miejsc po przecinku oraz słownie . 

3. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się 

będą w złotych polskich. 

5. Cena jednostkowa za wykonanie dostawy powinna obejmować wymogi 

zawarte w niniejszym zaproszeniu i wzorze umowy. Cena powinna obejmować 

koszty transportu do Zamawiającego. 
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6. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na czas trwania umowy i 

nie będzie podlegać zmianie. 

 

X. Informacje o formalnościach  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty , zamawiający zawiadomi 

wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o 

wyniku postępowania. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawca po przekazaniu 

zawiadomienia. 

3. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia 

umowy, Zamawiający wybierze kolejna ofertę najkorzystniejszą spośród 

złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

4. Do przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki 

ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na regulaminie 

wewnętrznym Zamawiającego o udzielaniu zamówienia do kwoty 30 000 euro. 

Nie maja w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych.  

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy ; 

2. Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 
 

 

       ………………………………………… 

        (Wójt gminy Gidle) 


