
 

 

Znak sprawy 35 /2017/ZPM 
 

Załącznik Nr 2 
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości poniżej 30 000 euro  
w Urzędzie Gminy Mielec 

 
Gmina Mielec 
ul. Głowackiego 5, 
39-300 Mielec 
e-mail sekretariat @ug.mielec.pl,  

                                                                                                                 Mielec, dnia 20.09.2017 r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

Gmina Mielec zaprasza do złożenia oferty na: 
 
Dostawa i zakup używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu lekkiego dla 
OSP w Trześni - powtórzony.  

 
I.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  
 
Dostawa i zakup używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu lekkiego dla 

OSP w Trześni  

Zakres przedmiotu zamówienia określa poniższy opis: 

1. Parametry techniczno-użytkowe dla samochodu ratowniczo-gaśniczego: 

a. Samochód używany wyprodukowany nie wcześniej niż w 2010 r., posiadający ważne 

badania techniczne. 

b. Pojazd powinien spełniać „Wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych                               

i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych”. 

c. Karoseria oraz zabudowa samochodu nie może posiadać uszkodzeń wynikających  

z ponadnormatywnego zużycia eksploatacyjnego. 

2. Pojazd musi posiadać opinie CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 

do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także 

wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002    

z poźn. zm.) na oferowany model i markę pojazdu - kopie załączyć do oferty. 

3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 3500 kg. 

4. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i świetlne - 

belka świetlna z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny- dodatkowa lampa 

sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, lampy wykonane w technologii LED 

5. Dodatkowe 2 lampy stroboskopowe sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu. 

6. Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik                      

o mocy maksymalnej, minimum 100 KM i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 280 

Nm, spełniający normę emisji spalin minimum EURO 4, pojemność skokowa minimum 2000 

cm3 

7. Napęd 4x2 na oś przednią 

8. Skrzynia biegów min 5 biegowa + wsteczny 



 

 

9. Układ hamulcowy: system ABS. 

10. Samochód przystosowany do przewozu min.6 osób, wyposażony w 4 drzwi: 

- drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu 

- podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną trwałą, łatwo zmywalną, -

oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału 

pasażerskiego 

- dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy 

- układ kierowniczy ze wspomaganiem 

- miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą 

11. Pojazd wyposażony w instalację elektryczną umożliwiającą montaż w kabinie radiotelefonu  

o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1+25 W 

12. Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie 

powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. 

13. Zabudowa wewnętrzna:- konstrukcja przedziału dla załogi powinna zapewniać ochronę 

pasażerów przed przemieszczaniem się wyposażenia podczas wypadku, lub hamowania 

awaryjnego. Powinno to być osiągnięte przez oddzielenie przedziału sprzętowego od załogi, 

podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową trwałą łatwo 

zmywalną zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia.  

14. Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem umieszczonym w 

okolicach siedzenia kierowcy, kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i 

blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. 

15. Hak 

16. Kolorystyka 

- błotniki i zderzaki - białe; 

- kabina, zabudowa - RAL 3000; 

Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego. 

 

Samochód musi posiadać aktualne świadectwo CNBOP  

 

Ofertę należy sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia który musi uwzględniać 
kwotę netto i brutto oferowanego samochodu - do ofert należy dołączyć opis parametrów 
technicznych 
 
II. Źródło finansowania: Budżet Gminy Mielec 100% 
III. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 10 grudnia 2017 roku   
IV. Okres gwarancji: n/d 
V. Warunki płatności: przelew 14 dni  
VI. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: n/d 

(np. dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbiór 
robót budowlanych) 
VII. Warunki udziału w postępowaniu*:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy: 
- Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
- Posiadający odpowiednią dla wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie;  
- Dysponujący odpowiednim dla wykonania zamówienia potencjałem technicznym oraz  
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  
- Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie 
zamówienia; 

VIII. Kryterium oceny ofert: 100%  cena  
IX. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Mielec, w terminie do 29 września                             
2017 roku . 



 

 

X. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Bieniek, Cyprian Śliwa 
Sposób złożenia oferty: formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego 
zapytania należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem zapytanie ofertowe na 
Dostawa i zakup używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu lekkiego dla 
OSP w Trześni. 
 Ofertę należy złożyć w sekretariacie UG Mielec ul. Głowackiego 5,39-300 Mielec                                
do dnia 9 sierpnia 2017 roku do godz.10.00 
(sposób złożenia oferty w zależności od szacunkowej wartości zamówienia) 
XI. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w zapytaniu ofertowym. 
XII. Załączniki:  
 – formularz cenowy, opis parametrów technicznych. które należy załączyć do oferty. 

                                                                                                                                    
 Wójt Gminy Mielec 

 
                                                    /-/ Józef Piątek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Znak sprawy 35/2017/ZPM      Załącznik do zapytania ofertowego  
 

OFERTA / W Z Ó R  

1. Treść oferty: 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………….……………………. 

Siedziba firmy: …………………………………………………………………………………….…………….. 

Nr telefonu/fax/e-mail…………………………………………………………………………………………. 

Nr NIP:………………………………………….…, Nr REGON:……………………………………………… 

Nazwa banku i numer konta …………………………...……………………………………...…………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot Dostawa i zakup używanego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego typu lekkiego dla OSP w Trześni  

oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia  

1) Cena w kwocie brutto: …….……..…………………………………….………………….. zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ………… /100),  
 

Cena w kwocie netto: …………………………………………………………………… zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ………… /100),  

Kwota podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania ofert………………………zł, 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Wykonam przedmiot zamówienia  terminie do …………………………………………………….. 

3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na ………………..……… miesięcy od daty 
bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia. 

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 
2) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty, 
3) zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości i stanowi wynagrodzenie 

umowne brutto, obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 
oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia.  

4) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do 
składania ofert. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) ………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, ……………………..data………………… 
       …………………………………………………………. 

                                                                                                                   podpis Wykonawcy lub osoby upoważnione 


