
Krościenko Wyżne, 2019-08-09 
OSPKW/2/2019 

  
ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:  
Ochotnicza Straż Pożarna Krościenko Wyżne 
ul. Południowej 3, 38-422 Krościenko Wyżne 
KRS 0000117013, NIP 6842268321, REGON 371012731 
tel. 13 43 15 900 
e-mail – prezes@ospkroscienkowyzne.pl  
strona internetowa – ospkroscienkowyzne.pl 

  
II. Rodzaj i tryb udzielania zamówienia: 

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 
zm.)  

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem 
zasady konkurencyjności.  

 
III. Przedmiot zadania:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w miejscowości Krościenko Wyżne celem zwiększenia potencjału 
technicznego” obejmująca dostawę 4 szt. aparatów nadciśnieniowych typu 
AirGoPRO/6l/300 SLMAXX 10086571 z noszakiem AirGo PRO SL, 10023688 automatem 
oddechowym AutoMAXX AS (Świadectwo dopuszczenia CNBOP 3289/2018) wraz 
z butlą stalową 6l/300 z zaworem Msa-Safety oraz maską G1, wizjerem pokrycia krzem, 
nagłowiem gumowym, paskim naszyjnym gumowym, przyłączem MaXX, (Świadectwo 
dopuszczenia CNBOP 2866/2017) i sygnalizatorem temperatury i bezruchu MotionScout 
K-T z kluczem (Świadectwo dopuszczenia CNBOP 35472019) i pojemnikiem na maskę. 

Miejsce dostawy: Ochotnicza Straż Pożarna Krościenko Wyżne, ul. Południowej 3, 
38-422 Krościenko Wyżne. 

 
Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia: do 13 września 2019 r. 
 
V. Termin i miejsce składania ofert:  

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 
Ochotnicza Straż Pożarna Krościenko Wyżne 
ul. Południowej 3, 38-422 Krościenko Wyżne 
najpóźniej do godz. 900 dnia 19 sierpnia 2019 r.  

2. Koperta zawierająca ofertę powinna być oznakowana następująco: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich 
otwarcia. 
3. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez 

otwierania. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2019 r.  o godz. 905  w siedzibie 

Zamawiającego: 
Ochotnicza Straż Pożarna Krościenko Wyżne 
ul. Południowej 3, 38-422 Krościenko Wyżne 

 
VI. Opis sposobu przygotowania ofert:  

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej na formularzu ofertowym 

stanowiący załącznik nr 1, muszą być wypełnione puste pola.  
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania 

w imieniu Wykonawcy oraz opatrzoną pieczęcią firmową Wykonawcy.  
4. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
5. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

czytelnym podpisem osoby upoważnionej.  
6. Oferty niekompletne, nieczytelne nie będą rozpatrywane.  

 
VII. Warunki udziału Wykonawcy:  

Oferta powinna zawierać:  
1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 .  
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, w którym jest 
wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby 
uprawnione do reprezentacji.  

 
VIII. Kryteria oceny ofert:  

1. Przy wyborze i ocenie oferty zamawiający kierować się będzie następującym 
kryterium 
CENA – 100% = 100 pkt.  

2. Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje 
najniższą cenę, pozostali otrzymają procentowo mniej. Liczba punktów 
liczona będzie według wzoru:  

3.  
Najniższa oferowana cena  

Cena = --------------------------------------------- x 100  
Cena oferty badanej  
 

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą 
liczbę punktów.  

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy 
składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.  



6. Informację o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 
przekaże Wykonawcom e-mailem i listownie.  

 
IX. Dodatkowe informacje:  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania 
bez podania powodu.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
4. Warunki zmiany umowy:  

a) wystąpienie okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie 
mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej 
realizację,  
b) strona występująca o zmianę zawartej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę 
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.  
c) Wszelkie zmiany do umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i 
wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.  

5. Zamawiający nie przewiduje podobnego zakupu w okresie 3 lat od 
zamówienia podstawowego dla wybranego wykonawcy.  

6. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan 
Dariusz Gruszka, tel. 13 43 15 900 e-mail – prezes@ospkroscienkowyzne.pl   

 


