
Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Mobilny zestaw ratowniczy” 

Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie. 

„Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do skutecznego prowadzenia 

akcji ratowniczych” 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zleceniodawcy 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego 

ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin 

tel. +48 91 425 27 78, e-mail: biuro@wopr.szczecin.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 35113400-3 Odzież ochronna i 

zabezpieczająca. 

 

Miejsce realizacji zamówienia: Szczecin 

 

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie 5 ratowników w sprzęt i wyposażenie 

ratownicze: podręczny sprzęt ratunkowy i środki do asekuracji oraz ochrony 

osobistej. 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE 

5 par rękawic neoprenowych – 5-cio palczaste, grubość neoprenu od 2mm do 5 mm, 

typ półsuche z systemem łatwego chwytania (wewnętrzna strona dłoni chropowata 

lub pokryta punktowo gumą antypoślizgową), minimum 12 miesiące gwarancji.  

5 par obuwia neoprenowego – grubość neoprenu od 5 mm do 7 mm, z gumą 

ochronną na górze buta i od strony pięty, z podeszwą twardą antypoślizgową, z 

zamkiem ułatwiającym zakładanie, minimum 12 miesiące gwarancji.  

5 szt. Sprzęt ABC: Maski do nurkowania wykonanych z miękkiego sylikonu LSR, 

minimum 12 miesiące gwarancji. 

Fajki do nurkowania  z ortodontycznymi silikonowym ustnikiem i obrotowym 

zamocowaniem części ustnika, z zaworem opróżniającym położnym w dolnej części, z 

klipsem do mocowanie fajki do paska maski, minimum 12 miesiące gwarancji. 

Płetw paskowych typu Jet Fin ze sprężynami i otworami zmniejszającymi opór wody, 

minimum 12 miesiące gwarancji. 

5 szt. Nóż składanych z przeznaczeniem do ratownictwa, posiadające minimum 2 

ostrza, minimum 12 miesiące gwarancji.      

  

5 szt. Latarek czołowych, z możliwością noszenia bezpośrednio na głowie (opaska 

elastycznej), zamocowane na kasku (przy pomocy płytki mocującej) lub umieszczone 
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na ziemi. Moc latarki minimum 30 lumenów z dwoma trybami podawania światła 

(bliskie / dalekie), możliwe zasilanie na 2 szt. akumulator AAA, posiadająca 

wodoodporność: IP67 i mogą być używane w atmosferach wybuchowych, minimum 

12 miesiące gwarancji.  

5 szt. gogli ochronnych przed odpryskami ciał stałych i promieniowaniem UV. 

Oprawka z lekkiego i bardzo wytrzymałego poliwęglanu, odpornego na uderzenia ciał 

stałych i wyginanie.  Szyba odporna na zarysowania z poliwęglanu, przezroczystalub 

przyciemniana zabezpieczona przed parowaniem. Posiadające certyfikat CE, STANAG 

2920, V50. Wyposażone w pokrowiec ochronny z mikrofibry oraz sztywne etui 

zapinane za zamek, minimum 12 miesiące gwarancji. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

ich spełniania  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne, 

osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, którzy spełniają następujące warunki: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych 

przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji 

państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 

dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków metodą 

SPEŁNIA/NIESPEŁNIA. 

 

IV. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub 

procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. 

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie 

następujących kryteriów (nazwa kryterium – waga % lub punkty): 

 

Cena, wartość procentowa kryterium: 100% 
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1. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 – miesięcznego okresu 

gwarancji.  

2. Maksymalna, łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 

100. Punkty będą liczone z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 

uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 

Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

V. Terminy: 

1) Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2017 roku do godziny 9.00. 

2) Termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2017 roku 

o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego. 

3) Termin wyboru najkorzystniejszej oferty: wybór najkorzystniejszej oferty 

nastąpi w terminie po zawarciu umowy o dofinansowanie przedmiotu 

zapytania z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

4) Termin realizacji umowy: 10 dni od daty zlecenia. 

5) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

6)   Zamawiający za wykonanie przedmiotu Zamówienia zapewni 

Wykonawcy wynagrodzenie płatne, w terminie 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z 

dokumentami rozliczeniowymi. Dokumenty rozliczeniowe to: podpisany 

protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

VI. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów 

powiązanych). 

W celu uniknięcia konfliktu interesów z udziału w postępowaniu wykluczeni są: 

1. podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Wykonawcą, a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy  

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 



Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Mobilny zestaw ratowniczy” 

Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie. 

„Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do skutecznego prowadzenia 

akcji ratowniczych” 

1) pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego, 

prokurenta, pełnomocnika, ani pozostawaniu z nimi w związku 

małżeńskim; 

2) pozostawaniu z w/w osobami w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli lub podległości służbowej. 

 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo  

lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału  

w postępowaniu. 

2. wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 

z 2015, poz. 184), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, iż istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji 

pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

VII. Pozostałe informacje:  

1. Ofertę należy złożyć w tradycyjnej formie papierowej  

na adres Zamawiającego: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Mickiewicza 18, 70 – 383 Szczecin. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej na adres: 

biuro@wopr.szczecin.pl.  

2. O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego. Ofertę należy 

opisać: Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do skutecznego 

prowadzenia akcji ratowniczych. Złożenie oferty w formie elektronicznej 

następuje z chwilą, gdy wprowadzono ją do środka komunikacji elektronicznej 

w taki sposób, żeby Zamawiający mógł zapoznać się z jej treścią (tj. wpływ na 

skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego lub wpływ do programu do 

obsługi poczty elektronicznej Zamawiającego). 

3. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Wojciech 

Reperowicz (ekspert zewnętrzny). 

4. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie w każdym 

momencie jego trwania i po jego zakończeniu – bez podania przyczyny. 
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