Załącznik nr 1do zapytania ofertowego
MT.2370.4.2019.MM
......................., dnia ........... 2019r.
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa:..............................................................................................................
Siedziba:............................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ............................................................................
Strona internetowa:................................................
Numer telefonu:.....................................................
Numer faksu:.........................................................
Numer REGON:.....................................................
Numer NIP:............................................................
Dane dotyczące Zamawiającego
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu,
ul. Klimontowska 21,
41-200 Sosnowiec.
Zobowiązania wykonawcy:
Zobowiązuję się dostarczyć 20 nowych kompletów ubrań specjalnych
wyprodukowanych w roku 2019. (ubranie specjalne + kurtka lekka) w ramach
„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Ochrony Państwa latach 2017-2020”,w skład 1 kompletu wchodzi:
a) Ubranie specjalne zgodne z normą PN-EN 469. Ubranie składa się z kurtki
i spodni.
b) Kurtka lekka ubrania specjalnego zgodna z normą PN-EN 15614.
Szczegółowy opis ubrania specjalnego i kurtki lekkiej ubrania specjalnego znajduje
sięw załączniku nr 2 „ Opis przedmiotu zamówienia”, zatwierdzony przez
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 09 kwietnia 2019r.

Zamawiający oświadcza, że najpóźniej w dniu dostawy dostarczy następujące
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań techniczno-użytkowych dla ubrań
specjalnych tj.:

-

obowiązującego świadectwa dopuszczenia do użytkowania wydanego
podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.),

-

deklaracji wykonawcy / dostawcy dotyczącą spełnienia wymagań określonych
w OpisiePrzedmiotu Zamówienia zatwierdzonego w dniu 09 kwietnia 2019r.
przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

-

deklaracji wykonawcy / dostawcy spełnienia wymagań rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005r
w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2006 Nr 4, poz. 25, z późn. zm.),

-

deklaracji wykonawcy / dostawcy spełnienia wymagań zarządzenie
nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007
r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych
i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków
ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. Urz. KG PSP z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z późn. zm.)

…………………………………………
podpis i pieczęć imienna Oferenta
lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta

Proponowana cena brutto, za dostarczenie 20 kompletów ubrań specjalnych
zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2) wymienionych
w Zapytaniu Ofertowym, wynosi:

..……………………………………………………………………….

(słownie)……………………………………………………………..

Proponowana cena brutto, za dostarczenie 1 kompletu ubrania specjalnego
zgodnego z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2) wymienionych
w Zapytaniu Ofertowym, wynosi:

..……………………………………………………………………….

(słownie)……………………………………………………………..

…………………………………………
podpis i pieczęć imienna Oferenta
lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta

Deklaruję, iż oferowane ubrania zostaną dostarczone do zamawiającego w okresie
do ……………………………………………………….. nie później jednak niż w dniu
31 sierpnia 2019r.
Udzielam

na

każde

z

ubrań

okresu

gwarancji

i

rękojmi

w

wysokości

…………………………………………………………………………………….. miesięcy.
W oferowanych ubraniach materiał zewnętrzny w swoim składzie posiada udział
włókien BPI w …….% / nie posiada włókien PBI ( odpowiednie wpisać poniżej)
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………
podpis i pieczęć imienna Oferenta
lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta

Akceptuję warunki umowy, która stanowi załącznik numer 3, zobowiązuję się przy
wyborze mojej oferty podpisać ją w terminie i miejscu wskazanym przez
zamawiającego

…………………………………………
podpis i pieczęć imienna Oferenta
lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta

