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Zapytanie ofertowe pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Brody z Funduszu
Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej"
Brody, dnia 19.04.2018r.

Nr sprawy: ZOŚ.OSP.ZP.271.1.2018

ROZEZNANIE RYNKU
Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody
zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:
„Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Brody
z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej"
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody
NIP: 664 19 40 504;
tel.: 41 271 13 40 wew. 217,
www.brodyinfo.pl ; srodowisko(brody.info.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu
i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Brody z Funduszu Sprawiedliwości —
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z umową nr
DSRiN-I-7211-282/18/3 z dnia 28.03.2018r.. tj.:
I. defibrylator AR!)zgodny z wytycznymi KSRG
- 2 szt.
torba PSP R-1 z kompletem szyn ICramera i deską ortopedyczną - 3 kpi.
rozpierak kolumnowy
- 1 szt.
przecinarka do metalu, moc minimum 3.2 kW
- 1 szt.
Uwaga: Każde dostarczone urządzenie i wyposażenie ma zostać oznaczone w sposób
trwały logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz
sformułowaniem: „Współfinansowano ze środków — Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości".
Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia zawiera Zalqcznik nr 2 do zaproszenia
(Formularz cenowy)

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w terminie od daty podpisania umowy do 29
maja 2018r.
IV. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę na formularzu oferty (zał. nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2018r.,
pisemnie do godziny 15:15, lub przesłać pocztą. Oferty złożone po wyznaczonym terminie
nie będą brane pod uwagę. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej
lub faksem.
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Oferta musi zawierać oznaczenie: Oferta na „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek
OSP z terenu gminy Brody z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej"
Adresy do doręczeń w formie:
pisemnej na adres: Urząd Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27 — 230 Brody
faksem na numer: 41 271 19 78, (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem
podpisania umowy).
w wersji elektronicznej na adres e-mail: gminaQbrody.info.pl, (z zastrzeżeniem
dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).
Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert:
Cena brutto zadania - 100 %
Za najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość
punktów w kryterium oceny ofert.
DODATKOWE INFORMACJE
Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto
plus podatek VAT.
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze, po
odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po
złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ernest Kumek tel. 41 271 13 40 wew.
217 e-mail: srodowiskoQbrody.info.pl

Brody, dnia 19.04.2018r.
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Nr sprawy: ZOŚ.OSP.ZP.271.1.2018

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Ja/My, niżej podpisani (podać imię i nazwisko)
działając w imieniu i na rzecz (nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej):
Adres1.
powiat

województwo
TEL.1
REGON1
NIP1.

e-mail/faks1 na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia.

SKŁADAM OFERTĘ na realizację przedmiotu zamóWienia w zakresie określonym w zaproszeniu
do składania ofert, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy, na następujących
warunkach:
Wartość brutto zamówienia

zł

Słownie wartość brutto •

złotych

Zobowiązuję się do wykonania zadania od daty podpisania umowy do 29 maja 2018r.
Akceptuję warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
Akceptuję warunki udzielenia gwarancji określone w zapytaniu ofertowym.
Oświadczam, że posiadam zdolność techniczną, kadrową jak również ekonomiczną pozwalającą
zrealizować przedmiotowe zadanie zgodnie z wymogami Zamawiającego
Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i w przypadku wyboru mojej oferty
zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i w przypadku wyboru mojej oferty
zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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Oświadczam, że przedmiot zamówienia zamierzam wykonać:
- własnymi siłami2
- przy pomocy Podwykonawców2:

(nazwa i adres Podwykonawcy, zakres zamówienia planowany do wykonania przez Podwykonawcę-jeżeli dotyczy)

Osoba uprawniona do. kontaktów z Zamawiającym:

tel

e-mail:

faks.'

dnia

2018 roku

(podpis osoby/osób/ uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy 3)

Informacja dla Wykonawcy:
ł1

w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) Wykonawcy oraz wszystkich
Wykonawców
wchodzących w skład np. konsorcjum, s.c.
/2 niepotrzebne skreślić
/3
formularz OFERTY musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy (zgodnie z KRS lub
CEDiG)
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Załącznik nr 2

Nr sprawy: ZOŚ.OSP.ZP.271.1.2018

(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
Oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
L.p.

Opis

1

2

1

2

Defibrylator AED
zgodny z
wytycznymi
KSRG

Torba PSP R-1
wg standardu
KSRG

3

rozpierak
kolumnowy

4

przecinarka do
metalu,

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia
3

Ilość
4

- półautomatyczny
- funkcja doradcy RKO
- protokół energetyczny od 50 do 200 J
- defibrylacja również dzieci
- instrukcja w języku polskim
- możliwość podjęcia dziatw) ratowniczych
w zakresie: odsysanie treści z dróg
oddechowych,
wentylacja czynna i bierna,
tlenoterapia 100% tlenem, ochrona
termiczna, opatrywanie ran i krwotoków,
opatrywanie oparzeń, unieruchomienie
złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć,
- komplet szyn Kramera
- deska ortopedyczna
- rozpierak kolumnowy pasujący do zestawu
Lukas

- przecinarka do metalu, minimalna moc 3.2 kW

Cena
jednostkowa
netto [zł]
5

Wartość netto
(4x5)
[zł]
6

2 szt.

3 kpi.

1 szt.

1 szt.

Razem wartość netto:
(suma poz. 1 — 4)
Podatek VAT:
Razem wartość brutto:

dnia

2018 roku

(podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 3

Projekt umowy
2018

UMOWA nr

2018 r. w Brodach pomiędzy Gminą Brody z siedzibą w Brodach przy
Zawarta w dniu
ul. Stanisława Staszica 3; NIP 664 — 19 — 40 — 504, REGON 291010004w imieniu której działa:
Marzena Bernat
- Wójt Gminy Brody
przy kontrasygnacie:
- Skarbnika Gminy Brody
Doroty Dyka
zwanym w treści Umowy Zamawiającym,
a:
Firmą
Reprezentowaną przez
Zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą
51
Wykonawca został wybrany w wyniku zapytania ofertowego zgodnie z § 6 Regulaminu udzielania
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 45/2014 Wójta
Gminy Brody z dnia 10 czerwca 2014 r.
2
Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu
gminy Brody w ramach realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości — Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z umową DSRiN-I-7211-282/18/3 z
dnia 28.03.2018r
Szczegółowy zakres zamówienia - zgodnie z ofertą Wykonawcy — stanowi załącznik do niniejszej
umowy.
53
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 wraz z kopiami
certyfikatów na poszczególne jego elementy do siedziby Zamawiającego.
Termin dostawy zamówienia ustala się do dnia 29.05.2018 r.
Przedmiot dostawy objęty jest okresem gwarancji określonym przez producentów poszczególnych
jego elementów.
W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej dostarczonego towaru jego wymiana nastąpi w ciągu 7
dni roboczych.
54
1. Za przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie:
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zł
zł

Cena netto
Podatek VAT
Cena brutto
Słownie wartość brutto

2. Kwota ta obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za dostawę
przedmiotu umowy.
55
Należność - o której mowa w § 4 - zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 14-tu
dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
Zapłata należności dokonana zostanie w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.
Strony ustalają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Błędnie naliczona faktura VAT spowoduje naliczanie ponownego 14 dniowego terminu płatności
od momentu dostarczenia poprawnego i kompletnego dokumentu finansowego.
W przypadku nieterminowej płatności faktury Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu
odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
Strony oświadczają, że są podatnikami VAT:
- NIP Zamawiającego
664 19 40 504
- NIP Wykonawcy
Strony oświadczają, 2e dostawa będzie realizowana wg postanowień niniejszej umowy, w związku
z czym faktura VAT nie będzie wymagała podpisu osób upoważnionych do jej odbioru.
Faktura VAT za dostarczony sprzęt wystawiona zostanie przez Wykonawcę w ten sposób, że:
nabywcą jest Gmina Brody, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, NIP 664 19 40 504

§6
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie
kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu dostawy w wysokości 0,2 °k ceny;określonej w § 4 pkt 1
za każdy dzień zwłoki;
za zwłokę w wymianie wadliwego lub niezgodnego z przedmiotem zamówienia towaru
w wysokości 0,2 % ceny określonej w 54 pkt 1 za każdy dzień zwłoki;
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy — 10 % ceny
określonej w 54 pkt 1;
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy w wysokości 10 % ceny określonej w § 4 pkt 1.
4. Kary umowne oraz inne należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej
umowy mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Kary umowne mają charakter zaliczalny, tzn. gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
57
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W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o takich okolicznościach.
W takim przypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
8
Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści złożonej oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany
te są korzystne dla Zamawiającego.
Dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. 2017. Poz. 459 z późn. zm.).
* 11
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
*12

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający
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