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ZAPYTANIE OFERTOWE  

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 
30.000 euro na:  

„Zakup deflibrylatora i torby ratowniczej dla jednostek OSP z terenu gminy 
Lipnik” 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu 
gminy Lipnik w postaci:  

Deflibrylator – 2  szt -  Spełniający ramowe minimalne wymagania techniczne – użytkowe 
dla zautomatyzowanych deflibrylatorów (AED) w KSRG zapisane w zasadach Organizacji 
Ratownictwa Medycznego w KSRG z lipca 2013. Deflibrylator do montażu w wozach 
strażackich( zał. nr 3.) 

Torba Ratownicza – PSP R1 z wyposażeniem (szyny plus deska) - 3 szt -   zestaw 
wyposażony zgodnie z Zasadami Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z lipca 2013. (zał. nr 3)      

2. Okres rękojmi min. 2 lat. 

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje udzielenie rękojmi na okres krótszy niż 24 miesięcy (2 
lata) lub nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji, zostanie odrzucona jako oferta, która nie 
odpowiada treści nin. ogłoszenia. 

3. Podpisanie umowy i dostawa: 

1. Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę telefonicznie o wyborze jego oferty.  
2. W przypadku nie podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania 

kolejnej oferty wg ilości otrzymanych punktów.  
3. Po akceptacji i podpisaniu umowy Wykonawca na własny koszt dostarczy do siedziby 

Zamawiającego produkty w terminie do 14 dni od podpisania umowy. 

5. Termin realizacji zamówienia: do 27 maj 2018 r.  

6. Warunki płatności:  

Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 14 dni przelewem na konto Wykonawcy od dnia 
otrzymania faktury, po wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu zamówienia.  

7. Inne informacje: Zamawiający Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik; osoba do 
kontaktu: Roman Gawlak, tel. 15 869 14 10 wew. 50 pok. 31 



8. Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:  

1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia. 
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu 

jak w zaproszeniu – załącznik nr 1  
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy. 

9. Kryteria wyboru oferty:  

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi 
zawarte w nin. Ogłoszeniu i formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa). 

             Cena najtańsza oferta 

A = ————————————- x 100 pkt  

           Cena oceniana oferta 

2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto. 

10. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia: 07.05.2018 do godz. 
12:00  

Dopuszcza się złożenie oferty: 

– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik 

– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Sekretariat pokój nr 19 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania 
przyczyny.  

Wyznaczony do pełnienia 

funkcji Wójta Gminy Lipnik 

mgr Andrzej Grządziel 

 

Załączniki:  

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1 
2. Wzór umowy - zał. nr 2 
3. Standardy wyposażenia zestawów – zał. nr 3 


