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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

 

I. Tryb udzielenia zamówienia  
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)  
 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 
1) Ubranie specjalne dwuczęściowe (kurtka i spodnie) Ballyclare Xenon Basic – sztuk 3: 

• Warstwa zewnętrzna: NOMEX NXT 195 g/m² – 75%,  Nomex – 23%, Kevlar – 2%, Antistatic 

• Membrana: Proline 89/52 (PU) 135 g/m² – 42%, meta aramid – 30%,  

PU FR/ 28% para aramid  

• Podszewka: Spacer Aramid/Viscose FR 200 g/m² – 34,5%, para aramid – 33,5% Viscose FR – 

32% meta aramid 

• Taśmy odblaskowe: 3M™ Scotchlite 

• Gramatura ubrania: 530 g/m² 

• EN ISO 13688:2013, EN 469:2005/A1:2006+AC:2006 (Xf2, Xr2, Y2, Z2)  

• Świadectwo dopuszczenia CNBOP 
2) Hełm bojowy HEROS-titan – sztuk 6 

• Skorupa hełmu wykonana w materiałów kompozytowych 

• Waga przy kompletnym wyposażeniu minimalnym 1,3 kg 

• Wymienne uchwyty masek sprzętu ochrony układu oddechowego  

• Osłona twarzy metalizowana lub transparentna  

• Gogle przeźroczyste lub przyciemniane  

• Dedykowana latarka czołowa,  

• Zestawy odblaskowych znakowań  

• Osłona karku i krawędzi 

• PN-EN443:2008, PN-EN 16471 oraz PN-EN 16473 

• Świadectwo dopuszczenia CNBOP 

 
 

III. Termin realizacji 
Dostawa nastąpi w terminie do 15 października 2019 roku. 
 

IV. Warunki realizacji 
1. Kryterium oceny ofert będzie cena ofertowa brutto – 100%. 

2. Ocena będzie dokonywana na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wykonawca może otrzymać 

maksymalnie 100 pkt. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru: 

 Liczba punktów = 
C min 

x 100 pkt  
C oferty 

gdzie: 

C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert 
C oferty – cena brutto badanej oferty  

 

3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania 
przyczyny. 
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5. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 30 maja 2019 roku do godz. 12:00, w zapakowanej 
kopercie ze wskazaniem adresu Zamawiającego i dopiskiem „Zapytanie ofertowe – sprzęt” 

bądź wysłać na adres mailowy Zamawiającego: admin@osp-biedaczow.cba.pl w terminie jak 

wyżej wpisując w temacie wiadomości „Zapytanie ofertowe – sprzęt”. 

6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:  
Pan Tadeusz Matuszek 

tel.: 694 295 473 
 

 
 


