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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013” 
Tytuł projektu: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę 
OSP w Kołbaskowie” 
Nr Umowy: UDA-RPZP.04.05.02-32-019/10-00 z dnia 22.12.2010r. 

 
Załącznik Nr 1 

 

….................................................. 
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 

 

 

 

OFERTA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

 

     W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. 

 
„Zakup i dostawa wyposażenia remizy strażackiej do siedziby zamawiającego” 

 

będąc uprawionym do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Wykonawcy, którym jest: 

 

…...................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy) 

z  siedzibą ………………………………………………………………………………………. 

Tel.  ……………… fax ………………. E-mail ………………………………………………. 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją (zał. Nr 3 do 

SWIZ) za  

łączną cenę brutto: ….................................... PLN 

/słownie złotych : .................................................................................................................. 

 

Cena netto: …………………………..…PLN 

/słownie złotych: …………………………………………………………………………… 

 

oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń, 

b) uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego 

sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia; 

c) wzory umów o wykonanie zamówienia stanowiące integralną część SIWZ zostały 

przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania wyboru 

naszej oferty) do podpisania umów w takim brzmieniu – z uwzględnieniem 

zaoferowanej przez nas ceny, w miejscu i terminie wyznaczonych przez 

Zamawiającego; 
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d) jesteśmy/nie jesteśmy * podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz NIP: 

….......................................... 

e) nasza oferta zawiera …................. ponumerowanych kartek.  

 

 

…..........................................                                                           …......................................... 
               (miejsce i data)                                                                                                (podpisy i pieczęcie) 

  
 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 

 

 

...................................................................                                                                                                               
                        (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 
„Zakup i dostawa wyposażenia remizy strażackiej do siedziby zamawiającego” 

 

 

będąc uprawnionym(i) do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta oraz zgodnie z art. 

22 ust 1 Ustawy Prawo zamówieniach publicznych dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)  oświadczam(y), że: 

 

 

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponuję potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  lub przedstawię pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów- do udostępnienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia,  

-    znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych). 

- nie zalegam w płatnościach podatku do Urzędu Skarbowego i opłat w ZUS. 

 

 

 

 

……...........................................                                                 …...............................................                                             
              (miejsce, data)                                                                                                   (podpisy i pieczęcie) 
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Załącznik Nr 3 
 
 

WYKAZ  CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I  PARAMETRY  
 
 

1. Aparat oddechowy (6 sztuk). Wyposażony co najmniej w: 

 dwupunktowy system przycisków wypinających, 

 reduktor wysokiego ciśnienia typu tłokowego, przystosowany do ciśnienia nie 
mniejszą niż 200 bar.  

 noszak regulowany, 

 pasy nośne,  

 maskę pełno twarzową,  

 butlę kompozytową (6,8 l/300 bar),  

 pokrowiec na maskę,  

 pokrowiec na butlę. 
 
cena netto za jedną sztukę:…………………………………………… 

                  /słownie złotych: :……………………………………………………………………. 
cena brutto za jedną sztukę: :…………………………..…………… 

                  /słownie złotych: :…………………………………………..…………………..……. 
cena netto za całość zamówienia: …………………………………. 

                  /słownie złotych: :……………………………………………..……………….……. 
cena brutto za całość zamówienia:…………………………………. 
     /słownie złotych:……………………………………………………………………. 

 
2. Kombinezon gazoszczelny (2 sztuki). Wyposażony co najmniej w: 

 szybę panoramiczną, 

 system wentylacji wewnętrznej, zasilany zewnętrznym źródłem powietrza. 
 
cena netto za jedną sztukę:…………………………………………… 

                  /słownie złotych: :……………………………………………………………………. 
cena brutto za jedną sztukę: :…………………………..…………… 

                  /słownie złotych: :…………………………………………..…………………..……. 
cena netto za całość zamówienia: …………………………………. 

                  /słownie złotych: :……………………………………………..……………….……. 
cena brutto za całość zamówienia:…………………………………. 
     /słownie złotych:……………………………………………………………………. 
 

3. Nożyce hydrauliczne (1 sztuka). O parametrach nie mniejszych niż: 

 długość: 708, szerokość: 213, wysokość: 165 mm, 

 rozwarcie ostrzy 150 mm, 

 pojemność oleju 98 cm3, 

 waga ok. 14 kg. 
 
cena netto za jedną sztukę:…………………………………………… 

                  /słownie złotych: :……………………………………………………………………. 
cena brutto za jedną sztukę: :…………………………..…………… 

                  /słownie złotych: :…………………………………………..…………………..……. 
cena netto za całość zamówienia: …………………………………. 

                  /słownie złotych: :……………………………………………..……………….……. 
cena brutto za całość zamówienia:…………………………………. 

     /słownie złotych:……………………………………………………………………. 
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4. Rozpieracz ramieniowy (1 sztuka). O parametrach nie mniejszych niż: 

 siła rozpierania: 34-112 kN, 

 rozwarcie ramion: 605 mm, 

 dystans ciągnięcia: 400 mm, 

 max siła ciągnięcia: 27 kN, 

  wymiary: długość: 749 mm, szerokość: 355 mm, wysokość: 249 mm, pojemność 
oleju: 137 cm3, waga: ok. 17 kg. 

 
cena netto za jedną sztukę:…………………………………………… 

                  /słownie złotych: :……………………………………………………………………. 
cena brutto za jedną sztukę: :…………………………..…………… 

                  /słownie złotych: :…………………………………………..…………………..……. 
cena netto za całość zamówienia: …………………………………. 

                  /słownie złotych: :……………………………………………..……………….……. 
cena brutto za całość zamówienia:…………………………………. 

     /słownie złotych:……………………………………………………………………. 
 

5. Komplet poduszek pneumatycznych (1 sztuka). O parametrach nie mniejszych niż: 

 siła podnoszenia: 21,5 tony, 

 wysokość podnoszenia: 27 cm, 

 wysokość spoczynkowa: max 25 mm, 

 wymiar max: 470 x 520 mm, 

 ciśnienie robocze: 10 bar, 

 waga max: 6 kg, 

 wąż zasilający: 10 m, 

 reduktor butlowy: 200/300 bar, 
       Wyposażony co najmniej w: podwójny sterownik zasalający, manometry kontrolne,  
       zawory odcinające i zawory bezpieczeństwa.  
 

cena netto za jedną sztukę:…………………………………………… 
                  /słownie złotych: :……………………………………………………………………. 

cena brutto za jedną sztukę: :…………………………..…………… 
                  /słownie złotych: :…………………………………………..…………………..……. 

cena netto za całość zamówienia: …………………………………. 
                  /słownie złotych: :……………………………………………..……………….……. 

cena brutto za całość zamówienia:…………………………………. 
            /słownie złotych:……………………………………………………………………. 
 
6. Butle do aparatów (2 sztuki). O parametrach nie mniejszych niż: 

 pojemność: 6,8-6,9 litra, 

 ciśnienie robocze: 300 bar, 

 waga: 3,5 kg, 
Butle zgodne z normą EN 12245. 
 

cena netto za jedną sztukę:…………………………………………… 
                  /słownie złotych: :……………………………………………………………………. 

cena brutto za jedną sztukę: :…………………………..…………… 
                  /słownie złotych: :…………………………………………..…………………..……. 

cena netto za całość zamówienia: …………………………………. 
                  /słownie złotych: :……………………………………………..……………….……. 

cena brutto za całość zamówienia:…………………………………. 
          /słownie złotych:……………………………………………………………………. 
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7. Eksplozymetr (1 sztuka). Wyposażony co najmniej w: 

 czujnik katalityczny o zakresie 0…100%DGW, 

 cyfrową indykację wyników z rozdzielczością 1% DGW, 

 próg alarmowy 50% DGW,  

 akustyczną i optyczną sygnalizację alarmów z odległości 1m, 

 autonomiczne  zasilanie, pozwalające na pracę ciągłą przez minimum 8 godzin, 
Posiadający atest Exia IIC T4 IP54, KDB Nr 96.017W. 
 
cena netto za jedną sztukę:…………………………………………… 

                  /słownie złotych: :……………………………………………………………………. 
cena brutto za jedną sztukę: :…………………………..…………… 

                  /słownie złotych: :…………………………………………..…………………..……. 
cena netto za całość zamówienia: …………………………………. 

                  /słownie złotych: :……………………………………………..……………….……. 
cena brutto za całość zamówienia:…………………………………. 

      /słownie złotych:……………………………………………………………………. 
 

8. Miernik gazu (1 sztuka). Przeznaczony do pomiarów stężenia następujących mediów: 

 gazów i par cieczy palnych (Ex), 

 gazów toksycznych (TÓX), 

 tlenu (OXG), 

 gazów i oparów cieczy palnych (Ex), 

 siarkowodoru (TOX1), 

 tlenku węgla (TOX2). 
O parametrach nie mniejszych niż: 

 zakres pomiarowy: O...100% DGW/0...30%<D; 

 rodzaj czujnika: katalityczny/elektrochemiczny, 

 progi alarmowe: 2 dowolnie ustawiane, 

 zabezpieczenie czujnika: wyłączenie powyżej 150%DGW. 

 sygnalizacja stanów alarmowych: optyczna: diody LED; akustyczna: 45 dB z 
odległości 1m. 

 
cena netto za jedną sztukę:…………………………………………… 

                  /słownie złotych: :……………………………………………………………………. 
cena brutto za jedną sztukę: :…………………………..…………… 

                  /słownie złotych: :…………………………………………..…………………..……. 
cena netto za całość zamówienia: …………………………………. 

                  /słownie złotych: :……………………………………………..……………….……. 
cena brutto za całość zamówienia:…………………………………. 

      /słownie złotych:……………………………………………………………………. 
 

9. Pakowarka do piasku (1 sztuka). O parametrach nie mniejszych niż: 

 pojemność zbiornika piasku max. 0,9 m3, 

 maksymalna prędkość zestawu 40 km/godz., 

 przemieszczanie zestawu bez piasku, 

 wymiary gabarytowe 2900x1550x1700 mm, 

 masa (bez piasku) 400 kg, 

 maksymalna wydajność zestawu 2 x 250 dm3/min. Piasku, 

 rozruch ręczny/elektryczny, 

 przekładnia W 202 HG 731 NE 200x25,4, 

 akumulator 12V, 

 sprzęgła włączalne cierne typ CM-2, 

 przyczepa specjalna typ PA1, 

 moc silnika 4,3 KM;, 
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 silnik jednocylindrowy, 

 obroty 3600 obr./min., 

 zużycie paliwa 0,95 l/godz., 

 pojemność zbiornika paliwa 1,5 l, 

 paliwo etylina bezołowiowa. 
 
cena netto za jedną sztukę:…………………………………………… 

                  /słownie złotych: :……………………………………………………………………. 
cena brutto za jedną sztukę: :…………………………..…………… 

                  /słownie złotych: :…………………………………………..…………………..……. 
cena netto za całość zamówienia: …………………………………. 

                  /słownie złotych: :……………………………………………..……………….……. 
cena brutto za całość zamówienia:…………………………………. 

      /słownie złotych:……………………………………………………………………. 
 

10. Motopompa szlamowa (1 sztuka). O parametrach nie mniejszych niż: 

 Przyłącza - 4", 

 Wydajność l/min - 2000 m3/h – 120, 

 Wysokość tłoczenia - 24 m, 

 Wysokość ssania - 8 m, 

 Moc silnika KM - 11,5, 

 Rodzaj paliwa - Benzyna bezołowiowa, 

 Pojemność zbiornika - 7,0 l, 

 Masa własna - 70 kg, 

 Średnica zanieczyszczeń 31 mm. 
 

cena netto za jedną sztukę:…………………………………………… 
                  /słownie złotych: :……………………………………………………………………. 

cena brutto za jedną sztukę: :…………………………..…………… 
                  /słownie złotych: :…………………………………………..…………………..……. 

cena netto za całość zamówienia: …………………………………. 
                  /słownie złotych: :……………………………………………..……………….……. 

cena brutto za całość zamówienia:…………………………………. 
     /słownie złotych:……………………………………………………………………. 
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Załącznik Nr 4 

 

 

 
 
 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013” 
Tytuł projektu: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę 
OSP w Kołbaskowie” 
Nr Umowy: UDA-RPZP.04.05.02-32-019/10-00 z dnia 22.12.2010r. 

 
UMOWA  Nr  …./2011 

 

 

 

zawarta w dniu …………….2011 r. w Kołbaskowie pomiędzy: 

Gminą Kołbaskowo reprezentowaną przez: 

 
Małgorzatę Schwarz – Wójta Gminy 
 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………..……zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w 

którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą. 

 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest: zakup i dostawa wyposażenia remizy strażackiej do siedziby 

zamawiającego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do umowy (wykaz cenowy asortymentu) i 

wymogami określonymi w SIWZ oraz ofertą złożoną w dniu   .09.2011r.  

2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta  

       Wykonawcy z dnia   .09.2011r.  

 

§ 2. 

 

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy i cenowy 

przedstawiony w załączniku do oferty „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”, 

który wraz z pozostałymi załącznikami stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2. Dostawy winny być realizowane w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru, niż określone 

umową, zgodnie z ceną jednostkową podaną w ofercie. 

 

§ 3. 

 

1.   Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towary odpowiednio oznakowane oraz      

      spełniające pozostałe parametry wymienione w opisie przedmiotu zamówienia w    

      Rozdziale II SIWZ.  

         UNIA EUROPEJSKA 
Europejski Fundusz  

Rozwoju Regionalnego 
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2.   Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego, tzn. 72-101 Kołbaskowo 106. Dostawa    

      przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy w warunkach   

      zalecanych przez producenta. 

 

§ 4. 

 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ustalone zgodnie z kosztorysem przedstawionym w ofercie. 

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone w ten sposób, że cena jednostkowa 

podana w ofercie zostanie przemnożona przez ilość sztuk zamawianego asortymentu. 

2. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia będzie następowało fakturami 

częściowymi, których wartość odpowiada zamówionej części dostawy, po zrealizowaniu 

odpowiedniej części dostawy. 

3. Termin płatności za zrealizowaną dostawę strony ustalają na 14 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym do 

faktury protokołem odbioru dostawy, podpisanego przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego. Wypłata wynagrodzenia zostanie zrealizowane przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

4. W razie nieuregulowania wynagrodzenia w umówionym terminie, Wykonawca ma prawo 

do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

 

 

§ 5. 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jawne i ukryte wady fizyczne i prawne 

dostarczonego towaru stwierdzone w okresie jego ważności, na zasadach określonych 

obowiązującymi przepisami, chyba, że niniejsza umowa stanowi inaczej.  

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i szkody w dostarczonym 

towarze powstałe wskutek przechowywania towaru przez Zamawiającego niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy.  

4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych albo szkody 

transportowej – Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie złożyć Wykonawcy reklamację 

w formie pisemnej.  

5. Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w opisie przedmiotu 

zamówienia w Rozdziale IV ust. 1 SIWZ z winy Wykonawcy, będzie on zobowiązany do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia 

za daną dostawę za każdy dzień zwłoki. Zamawiający może potrącić karę umowną z 

wynagrodzenia.  

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

 

§ 6. 

 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiany umowy mogą dotyczyć tylko ilości dostarczanych towarów i terminów dostawy. 
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§ 7. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

§ 8. 

 

Sprawy sporne związane z realizacją niniejszej Umowy, których Strony nie rozstrzygną 

polubownie zostaną poddane rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

 § 9. 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA                                                                                      

 

 

 
 

 


