Pieczątka
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Sosnowcu woj. Śląskie
MT.2370.4.2019.MM
ZAPYTANIE OFERTOWE
niebędące przetargiem w rozumieniu ustawy PZP (Dz. U. z 2017r. poz. 1579
z późniejszymi zmianami) z dnia 03.06.2019r. na dostawę 20 kpl. ubrań
specjalnych
I. ZAMAWIAJĄCY:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Klimontowska 21.
NIP: 644-28-81-294
II. GODZINY URZĘDOWANIA:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa do Zamawiającego nowych
ubrań specjalnych wyprodukowanych w roku 2019 w ilości 20 kompletów
(ubranie specjalne+ kurtka lekka) w ramach „Programu modernizacji Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa
w 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.
2. Szczegółowy opis ubrania specjalnego i kurtki lekkiej ubrania specjalnego
znajduje się w załączniku nr 2 -„Opis przedmiotu zamówienia”.
3. Wykonawca winien udzielić gwarancji i rękojmi – minimum 24 miesiące.
Rozmiary zostaną podane po podpisaniu umowy.
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym
Oferent jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą, zgodnie z Załącznikiem nr 1
do zapytania ofertowego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Cena za dostawę 20 kompletów ubrań specjalnych jest ceną wszystkich
kosztów jakie ponosi Wykonawca.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31.08.2019r.

V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY.
Oferta:
 musi zawierać cenę brutto za 20 kpl. ubrań specjalnych oraz informację
o cenie jednostkowej kompletu ubrania specjalnego,
 powinna być opatrzona pieczątką firmową,
 powinna posiadać datę sporządzenia,
 powinna zawierać adres lub siedzibę Oferenta, NIP, nr telefonu
do kontaktu, powinna być podpisana czytelnie przez Oferenta lub osobę
upoważnioną.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Oferta może być złożona w formie skanu dokumentów na adres poczty
elektronicznej: sekretariat@sosnowiec.kmpsp.gov.pl do godziny 14.00 dnia
14.06.2019r.,lub w formie papierowej, w zaklejonej kopercie, na adres: Komenda
Miejska Państwowej straży Pożarnej w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec,
ul. Klimontowska 21, do dnia 14.06.2019r. godz. 14.00.
O wyniku wyboru oferenta oferenci powiadomieni zostaną drogą elektroniczną
na podany adres e-mail do korespondencji oraz informacja zostanie
zamieszczona na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Miejskiej PSP
w Sosnowcu.
VII. OCENA OFERT.
Cena brutto za komplet ubrania specjalnego – maksymalnie 60 punktów,
Tkanina zewnętrzna w skład której wchodzą włókna PBI – maksymalnie
20 punktów,
Gwarancja na ubrania nie mniej niż 24 miesiące – maksymalnie 20 punktów.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu
i została złożona przez Wykonawcę niepodlegającemu wykluczeniu oraz uzyska
największą liczbę punktów przyznanych w oparciu o w/w kryteria. Wszystkie
składniki oferty będą przeliczane wg niżej podanych, jednakowych dla wszystkich
Wykonawców, wzorów i zasad z uwzględnieniem wagi poszczególnych kryteriów,

dając w rezultacie łączną ocenę punktową. Skala punktów stosowana do oceny
ofert: 1 – 100 punktów 1 pkt = 1%
1. Cena – według wzoru:
Liczba punktów = ( Cmin / Cof ) x 100 x 0,6
gdzie: Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert badanych
Cof – cena brutto podana w ofercie badanej.
100 – mnożnik procentowy
0,6 – mnożnik wagowy dla kryterium cenna
2. Warunki gwarancji i rękojmi - ocena dla kryterium: Gwarancja i rękojmia –
odbywać się będą wg zasady:
a) Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące.
b) Wykonawca otrzyma 0 pkt. jeżeli udzieli gwarancji i rękojmi na okres
w przedziale 24-30 miesięcy.
c) Wykonawca otrzyma 5 pkt. jeżeli udzieli gwarancji i rękojmi na okres
w przedziale 31-36 miesięcy.
d) Wykonawca otrzyma 10 pkt. jeżeli udzieli gwarancji i rękojmi na okres
w przedziale 37-42 miesięcy.
e) Wykonawca otrzyma 15 pkt. jeżeli udzieli gwarancji i rękojmi na okres
w przedziale 43-48 miesięcy.
f) Wykonawca otrzyma 20 pkt. jeżeli udzieli gwarancji i rękojmi na okres
49 miesięcy i więcej.
3. Tkanina zewnętrzna w skład której wchodzą włókna PBI
Zamawiający przyzna maksymalnie 20 punktów ofercie której ubranie będzie
posiadało w składzie tkaniny zewnętrznej włókna PBI zgodnie z poniższymi
kryteriami:
a. 0 punktów ofercie, której ubrania w składzie tkaniny zewnętrznej takich
włókien nie będą posiadały,
b. 5 punktów ofercie, której ubrania w składzie tkaniny zewnętrznej będą
posiadały do 25% włókien PBI,
c. 10 punktów ofercie, której ubrania w składzie tkaniny zewnętrznej będą
posiadały od 26% do 30% włókien PBI,
d. 15 punktów ofercie, której ubrania w składzie tkaniny zewnętrznej będą
posiadały od 31% do 39% włókien PBI,
e. 20 punktów ofercie, której ubrania w składzie tkaniny zewnętrznej będą
posiadały minimum 40% włókien PBI,

4. Termin realizacji zamówienia.
a) Wymagany termin realizacji: do 31.08.2019r.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać
udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający poprawi oczywiste omyłki
pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Termin związania ofertą – 30 dni.
Osoby do Kontaktu:
1. asp. sztab. mgr inż. Marian Michalski – Wydział Kwatermistrzowsko –
Techniczny,
2. mł. ogn. Krzysztof Ochman –Wydział Kwatermistrzowsko – Techniczny.
TEL.: (32) 363 18 40-41

Pieczątka:
Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Sosnowcu
Podpis
bryg. mgr inż. Radosław Lendor

