
 

         Mielec dnia 16.09.2015r 
            
 
             ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

      

      

 Wójt Gminy Mielec na podstawie §2 pkt.1 Zarządzenia Nr 436/A/2014 zaprasza 

do złożenia oferty na zadanie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych        

                                                 równowartość 30 000 euro   
 

 

Dostawa i zakup używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w 

Chrząstowie  
 

Zakres przedmiotu zamówienia określa poniższy opis: 

Parametry techniczno-użytkowe dla samochodu ratowniczo-gaśniczego: 

a. Samochód używany wyprodukowany nie wcześniej niż w 2008 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. 

 

 

 

WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Specyfikacja techniczna używanego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie - wymagania minimalne: 

 

 

LP Wyszczególnienie 

1 Podwozie z kabiną 

1.1 Rok produkcji samochodu  nie starszy niż 2008. Podać producenta i typ nadwozia. 

1.2 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. 

 

1.3 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 3500 kg. 

Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: 

- długość minimum 6000 mm 

- długość maksimum 6600 mm 

- wysokość maksymalna 2800 mm 

- szerokość maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi 



1.4 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 

1.5 Dodatkowe 2 lampy stroboskopowe sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu. 

1.6 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 2450 cm3 

1.7 Napęd 4x2 na oś przednią  

1.8 Skrzynia biegów min 5 biegowa + wsteczny 

1.9 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 zapaliczki w kabinie kierowcy 

- radio samochodowe  

- układ kierowniczy ze wspomaganiem 

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

1.10 Pojazd wyposażony  winstalację elektryczną umożliwiającą montaż w kabinie radiotelefonu o 

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

1.11 Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie 

powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. 

1.12 Kolorystyka 

- błotniki i zderzaki - białe; 

- kabina, zabudowa - RAL 3000; 

Pojazd  oznakowany  numerami  operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego. 

1.13 Zbiornik paliwa minimum 80 litrów 

2. Zabudowa pożarnicza 

2.1 Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne  wykonane z blachy aluminiowej. 

Wymiary zewnętrzne zabudowy: 

- wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej 

- długość nie mniejsza niż 3000mm. 

2.2 Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. 

2.3 Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z 

powierzchniami        stopni w wykonaniu antypoślizgowym. 

2.4 Skrytki   na   sprzęt  i  wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Układ 

skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych :  

- jedna o szerokości co najmniej    1300 mm, druga minimum 900 mm na stronę, 

-  tylnej minimum 1100 mm. 

2.5 Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie   . 

2.6 Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające 

oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie 

powierzchni platformy dachowej. 

2.7 Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. 

 2.8 Na platformie dachowej mocowanie na drabinę strażacką trzy przęsłową. 

2.9 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. 

2.10 Instalacja    elektryczna    dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania. 

2.11 Zabudowa specjalna wyposażona w co najmniej 3 szuflady wysuwne z mocowaniami na 

urządzenia specjalistyczne 

2.22 Co najmniej 3 szt półek stałych z miejscem na armaturę i osprzęt specjalistyczny 
 

 



 

 

Wymagane dokumenty do złożenia oferty: 

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:  

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty  – załącznik nr 1, 

2) Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu zgodna z warunkami Zamawiającego  

3)   Kopia Opini CNBOP  

 

 

Termin dostawy  do 20 października 2015 roku.        

  

Osoba do kontaktów  Andrzej Bieniek  tel. 17 774 56  66 

                                                                                    

Ofertę sporządzoną na podstawie powyższego opisu  należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy 

Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec  do  23 września 2015 roku  do godz. 12.00  

w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Dostawa i zakup  używanego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego dla OSP w Chrząstowie  
 

 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

 

Cena brutto oferty, zwana dalej „Ceną”- maksymalnie 100 pkt.  

 

Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje 

najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy 

otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie  

z poniższym wzorem: 

  

  

                                          Cena oferowana minimalna brutto  

  CENA = --------------------------------------------------- x 100  

            Cena badanej oferty brutto  

 

 

Załączniki: 

- .Oferta 

 

      

          Wójt Gminy Mielec  

           /-/  Józef Piątek 

 

 

 

 

 



 

      Załącznik nr 1 
 

OFERTA  
 

1.Treść oferty: Dostawa i zakup  używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP 

w Chrząstowie  

 

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 dla OSP w Chrząstowie  

 

oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 

(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ………… /100),  
w tym wartość netto: …………………………… zł i kwota podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień 
składania oferty: ………………………….……… zł 

3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji ……………..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 osób upoważniony 



 


