
 
 

Lębork, 13.04.2021r. 

PCE.KG.50.01.21 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Zapytanie ofertowe poniżej kwoty 130 000 zł, Art.2 ust.1 pkt1 Pzp 

  

Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku zaprasza do 

składania ofert na dostawę wyposażenia specjalistycznego OPW w roku szkolnym 2020/2021 

 

I Opis przedmiotu zamówienia:  
 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW w skład 

którego wchodzi: 

 

1. Kamizelka taktyczna – przeznaczona do przenoszenia taktycznego wyposażenia 

indywidualnego, wykonana z wytrzymałego materiału odpornego na wilgoć, 

uszkodzenia mechaniczne w jednolitej na wszystkich jej częściach barwie ochronnej 

np. Pantera, Olive, Khaki lub Ranger Green, wewnętrzna powierzchnia wykonana 

w systemie wspomagającym wentylację ciała, zapinana z przodu lub z boku na zamek 

błyskawiczny lub na rzepy, regulowana dwustronnie w obwodzie ciała i na wysokości 

stosownie do wzrostu i obwodu klatki piersiowej i obwodu pasa użytkownika, 

posiadająca w przedniej części z dwóch stron ładownice na magazynki w systemie AK 

oraz kieszenie zamykane na rzepy, klipsy lub troki, dodatkowe kieszenie z przodu, 

z boku lub dodatkowe miejsca do zamontowania np. uchwytów do mocowania 

radiotelefonów, opatrunków osobistych, stazy taktycznej itp. Oraz miejsca z przodu do 

przymocowania oznak rozpoznawczych, indentyfikacyjnych, kamizelka w zestawie 

z pasem biodrowym o regulowanej długości zapinanym za pomocą klamry lub klipsa. 

Nie może być to kamizelka kuloodpornych OLVI – ilość 30 szt. 

2. Gumowa atrapa karabinka z pasem nośnym - atrapa karabinka w systemie AK47, 

wykonana w całości z gumy, bez ostrych krawędzi,  posiadająca wewnętrzne 

wzmocnienie stalowe, które powoduje, że narzędzie nie wygina się podczas treningu 

i zachowuje masę zbliżoną do oryginału, masa całkowita do 2 600 g, długość całkowita 

do 850 mm, atrapa wyposażona jest w uchwyty do mocowania pasa nośnego. pas nośny 

regulowany w zależności od wzrostu użytkownika z zapięciem po obu stronach 

umożliwiającym przypięcie go do atrapy – ilość 30 szt. 

3. Hełm ochronny (wojskowy lub replika hełmu balistycznego) - hełm Wojska 

Polskiego wz. 75 w kolorze khaki w rozmiarze M (mały) lub D (duży) wykonany 

z blachy stalowej lub jego  replika wykonana tworzywa sztucznego z fasunkiem oraz 

paskiem podtrzymującym wykonanym ze skóry z możliwością regulacji w zależności 

od obwodu głowy w osi pionowej i poziomej lub replika hełmu balistycznego 

wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze Khaki lub Green z wielopunktowym 

frasunkiem wykonanym z gąbki lub pianki mocowanej na rzepy lub naklejki 

zapinanym pod brodą na klamrę – ilość 30 szt. 

4. Replika ASG z magazynkami w systemie AK - waga repliki zbliżona do broni 

bojowej z magazynkiem bez amunicji ok. 2 800 g, korpus ABS lub podobnego, 

drewnianego lub imitującego drewna (drewnopodobnego), umożliwiająca swobodne 
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rozkładanie i składanie oparte na pinach i dźwigniach jak w palnym pierwowzorze 

broni bojowej, zapewniająca dwa tryby ognia pojedynczy i ciągły. W zestawie 

magazynek, akumulator, ładowarka do akumulatora, zestaw kulek – ilość 5 szt. 

lub 

Broń pneumatyczna z akcesoriami wiatrówka - karabinek o klasycznym kształcie, 

kal. 4,5 mm z gwintowaną lufą z napędem sprężynowym: dolnym naciągiem sprężyny 

lub klasycznie łamana, o energii początkowej poniżej 18J (Jouli), o masie całkowitej 

nie przekraczającej 3 500 g, jednostrzałowy, przyrządy celownicze stałe z możliwością 

regulacji, łoże drewniane lub kompozytowe w kolorze czarnym lub brązowym 

(drewnopodobnym), mechanizm spustowy dwustopniowy, wyposażona w bezpiecznik 

przed strzałem przypadkowym, wyposażona w pokrowiec wykonany z wytrzymałego 

materiału ochronnego (np. nylonowego) zamykany na zamek błyskawiczny lub rzep, 

pokrowiec wyposażony w uchwyt nośny, wycior metalowy lub kompozytowy 

jednoczęściowy lub składany, śrut 4,5 Diabolo, kulochwyty metalowe, skrzynkowe 

zapobiegające rykoszetom, tarczki strzeleckie: papierowe - sylwetkowe lub papierowe- 

sportowe – ilość 5 szt. 

5. Replika pistoletu ASG Glock - replika samopowtarzalnego pistoletu działającego na 

zasadzie swobodnego odrzutu zamka, zasilana kapsułami (nabojami) CO2, wyposażona 

w metalowy szkielet, lufę i zamek, odłączany magazynek i stałe przyrządy celownicze. 

Po odciągnięciu zamka do tylnej pozycji przez okno wylotu łusek w zamku widać 

komorę nabojowa i komorę zamkowa (właz kulek w magazynku, cylinder 

z dosyłaczem i komorę BAX). Replika pistoletu pozwala na oddawanie tylko 

pojedynczych strzałów. Przed oddaniem niekontrolowanego strzału powinien chronić 

bezpiecznik skrzydełkowy. Zasięg celnych strzałów do odległości 30 m. Masa 

całkowita pistoletu z nabojem CO2 nie przekraczająca 1000 g. w wyposażeniu 

dodatkowe kapsuły (naboje) CO2. - ilość 3 szt. 

6. Kabura do repliki pistoletu ASG - lekka kabura półotwarta w kolorze czarnym, khaki 

lub green z mechanizmem do szybkiego mocowania na pasie. Wykonana z materiału 

o wysokiej jakości odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa. Kabura powinna 

posiadać zatrzask (zabezpieczenie) umożliwiające utrzymywanie pistoletu w jej 

wnętrzu podczas dynamicznego przemieszczania lub ćwiczeń (zabezpieczać przed 

samoczynnym wypadnięciem broni). Kabura powinna uniemożliwiać przypadkowe 

ściągnięcie języka spustowego umieszczonej w niej broni (pistoletu ASG). Kabura 

musi być kompatybilna (dopasowana) z pistoletem ASG - ilość 3 szt. 

7. Maska ochronna do ASG lub broni pneumatycznej - maska ochronna wykonana 

z tworzywa sztucznego lub siatki metalowej w kolorze czarnym, khaki lub green. 

Podatna na modelowanie i dopasowanie do kształtu twarzy użytkownika. Mocowanie 

maski do twarzy za pomocą elastycznych, regulowanych taśm nagłowia Maski powinna 

zapewnić dobrą cyrkulację powietrza oraz ograniczać gromadzenie się pary wodnej na 

środkach ochrony oczu (okularach ochronnych). Regulacja i dopasowanie maski 

powinny zapobiegać jej przesuwaniu się na twarzy użytkownika podczas 

dynamicznego przemieszczania się i ćwiczeń - ilość 8 szt. 

8. Maska przeciwgazowa - część twarzowa wykonana z gumy lub elastycznego 

tworzywa sztucznego o wysokiej klasie szczelności z filtropochłaniaczem mocowanym 

centralnie lub bocznie, wewnętrzna półmaska uszczelniająca wykonana z miękkiej 

gumy, okulary maski zapewniające szerokie pole widzenia i duża przejrzystość, 

naglowie i taśmy nagłowia wykonane z miękkiej i elastycznej gumy lub polimeru, 

taśmy nagłowia elastyczne o regulowanej długości zapewniające dopasowanie maski 

do kształtu i rozmiaru głowy, wyposażona w cześć foniczną zapewniającą swobodną 

komunikację głosową, wyposażona w torbę do przenoszenia lub futerał z mocowaniem 

na pas lub pas nośny - ilość 2 szt. 

9. Saperka z pokrowcem lub łopatka piechoty - łopatka piechoty Wojska Polskiego 

tzw. saperka, glownia w kształcie prostokąta o wymiarach 200 mm x 150 mm 

wykonana z blachy stalowej o grubości 2-3 mm pokryta farbą ochronna koloru 



czarnego, trzonek drewniany o długości 300 mm osadzony na stałe w głowni 

pierścieniem stalowym i 5 nitami wyposażona w pokrowiec brezentowy koloru 

zielonego o wymiarach 200 mm x 150 mm z dwoma uszami do mocowania na pasie 

oraz zapięciem uniemożliwiającym wysunięcie się łopatki podczas przemieszczania lub 

podobna saperka składana, metalowa, wyposażona w pokrowiec do przenoszenia na 

pasie nośnym - ilość 10 szt. 

10. Radiotelefon PMR (w zestawie) - radiotelefon nie wymagający licencji, pozwalającej 

na pracę przy każdej pogodzie w zasięgu do 5 km, min. 5 kanałów, wyposażony 

w podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny, zasilanie bateryjne (akumulatorki), 

odporny na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne z ergonomiczną obudową w kolorze 

czarnym, grafitowym lub ciemnozielonym, z możliwością zawieszenia na pasku, 

smyczy, wyposażony w klips do montażu na kamizelce taktycznej lub pasie, 

w zestawie futerał, pasek lub smycz, klips, zapasowy akumulator, ładowarka do 

akumulatorów, zestaw słuchawkowy - ilość 4 szt. 

11. Makieta broni szkoleniowej (karabinka rozbieralnego w systemie AK) - karabinek 

7,62 mm kbk AK/kbk AKMS pozbawiony cech użytkowych/bojowych bez obowiązku 

rejestracji oraz przechowywania broni w warunkach szczególnych (w magazynie broni, 

sejfie, szafie pancernej) umożliwiający czynności: odłączenie magazynka, 

przeładowanie broni (symulacja wprowadzenia naboju do komory nabojowej) i oddanie 

strzału bez konieczności prowadzenia naboju do komory nabojowej tzw. suchego 

strzału, częściowe rozłożenie i złożenie po częściowym rozłożeniu w celach 

szkoleniowych np. do rozkładania i składania broni na czas czy rozłożenia broni do jej 

czyszczenia (konserwacji) lub usunięcia niesprawności (zacięcia) - ilość 1 szt. 

12. Replika granatu ręcznego treningowego lub szkolnego - replika granatu wojskowego 

RG-42 lub replika granatu wojskowego F-1 wyposażonego w replikę zapalnika 

UZRGM z możliwością jego demontażu, korpus granatu wykonany z metalu w kolorze 

czarnym, khaki lub green, całkowita masa repliki nie przekraczająca 400 g. - ilość 6 

szt. 
13. Kurtka ucznia zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku do 

umowy – (zgodna z wymaganiami technicznymi w załączniku nr 2) ilość 32 szt.  

14. Lornetka - w kolorze czarnym, khaki lub green, układ optyczny lornetki 

dwuokularowy, mechaniczny, zabezpieczony tubusem, korpus lornetki otoczonym 

gumową powłoką zwiększającą przyczepność chwytu oraz chroniącą lornetkę przed 

uszkodzeniem podczas użytkowania. Układ optyczny o powiększeniu min. 10x25 

(powiększenie tzw. zoom x średnica obiektywu) szkła pokryte powłokami 

antyrefleksyjnymi, regulowany rozstaw źrenic nie mniejszy niż 100 mm. Lornetka 

wyposażona w zaślepki na okulary i zaślepki na wizjer, pasek nośny (smycz) do 

przenoszenia na szyi oraz zamykany pokrowiec (futerał) - ilość 2 szt. 

15. Latarka czołówka - latarka czołowa o mocy nie mniejszej niż 1000 lumenów 

z wymienną diodą (żarówką) zapewniającą zasięg efektywny do 200 metrów. 

Wyposażona w taśmy nagłowia zapewniające jej stabilne i wygodne mocowanie na 

głowie podczas użytkowania. Taśmy nagłowia elastyczne i regulowane pozwalają na 

dopasowanie do obwodu głowy użytkownika. Korpus latarki wodoodporny, wykonany 

z lekkiego metalu lub tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne. 

Dioda (żarówka) osłonięta odpornym na zarysowania, hartowanym szkłem lub podobną 

przesłona o dobrej przejrzystości. Latarka powinna zawierać regulację skupienia wiązki 

emitowanego światła (zmienną ogniskową) lub regulację poziomu intensywności 

światła. Zasilanie czołówki na baterie lub akumulatory. Komplet akumulatorów lub 

baterii w zestawie - ilość 30 szt. 

16. Nóż typu wojskowego lub multitool - ilość 30 szt. 

 
 

II. Miejsce wykonywania zlecenia: 

Miejsce dostawy –  Powiatowe Centrum Edukacyjne im E. Kwiatkowskiego, ul. Pionierów 16, 

84-300 Lębork  



III. Wymagania szczegółowe:  

 

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, należytej jakości, wolny od jakichkolwiek wad 

fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych, obejmujących wybrane pozycje 

z zapytania. 

 

IV. Termin realizacji: 

Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2021 r. 

 

V. Kryteria wyboru oferty i opis sposobu obliczania ceny: 

 

Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto – 100% 

 

 

CENA = 

 

 
Oferty oceniane będą punktowo w oparciu o w/w kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. 

 

VI. Wskazanie sposobu i osób uprawnionych do kontaktu w sprawie zlecenia: 

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się w sprawie zamówienia: osobiście, przy 

pomocy telefonu lub drogą e-mail: kierownik gospodarczy Kamil Chitruszko, 513 136 247, 

kierownik@pce.lebork.pl 

 

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać osobiście, pocztą lub poprzez e-mail na załączonym wzorze formularza 

ofertowego: Powiatowe Centrum Edukacyjne im E. Kwiatkowskiego, ul. Pionierów 16,  84-300 

Lębork; kierownik@pce.lebork.pl 

2. Termin składania ofert: 26.04.2021 r. do godz. 14:00 

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

4. Oferta złożona osobiście oraz pocztą winna znajdować się w opakowaniu uniemożliwiającym 

odczytanie treści oferty z napisem „Dostawa wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW”. 

 
W załączeniu: 

Załącznik nr 1 Wzór Oferty Wykonawcy 

Załącznik nr 2 Wymagania techniczne (kurtka dla ucznia OPW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cena ofertowa minimalna 

cena oferenta 

 

x 100  



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

Oferta złożona przez: 

………………………………………………………………………………………………… 
(dane Wykonawcy: imię i nazwisko / nazwa) 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(PESEL, seria i nr dowodu osobistego, NIP / wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, Regon) 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(numer telefonu, faksu, adres e-mail) 

 
Niniejszym składam swoją ofertę na dostawę wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW  

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
(podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Wykaz wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW: 

 

1. Kamizelka taktyczna - 30 szt. 

2. Gumowa atrapa karabinka z pasem nośnym - ilość 30 szt. 

3. Hełm ochronny (wojskowy lub replika hełmu balistycznego) - ilość 30 szt. 

4. Replika ASG z magazynkami w systemie AK - ilość 5 szt. 

5. Replika pistoletu ASG Glock - ilość 3 szt. 

6. Kabura do repliki pistoletu ASG - ilość 3 szt. 

7. Maska ochronna do ASG lub broni pneumatycznej - ilość 8 szt. 

8. Maska przeciwgazowa - ilość 2 szt. 

9. Saperka z pokrowcem lub łopatka piechoty - ilość 10 szt. 

10. Radiotelefon PMR (w zestawie) - ilość 4 szt. 

11. Makieta broni szkoleniowej (karabinka rozbieralnego w systemie AK) - ilość 1 szt. 

12. Replika granatu ręcznego treningowego lub szkolnego - ilość 6 szt. 

13. Kurtka ucznia (zgodna z wymaganiami technicznymi w załączniku nr 2) - ilość 32 szt. 

14. Lornetka - ilość 2 szt. 

15. Latarka czołówka - ilość 30 szt. 

16. Nóż typu wojskowego lub multitool - ilość 30 szt. 

 

Jednocześnie oświadczam, że w/w ceny brutto zawierają wszystkie koszty, dostawy i składniki 

niezbędne do wykonania przedmiotu zlecenia. 

 

 

Oświadczam, że: 

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zlecenia oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej wykonanie zlecenia; 

- zaoferowane ceny pozostają niezmienne przez okres realizacji zamówienia; 

- realizacja zamówienia nastąpi do dnia 31.05.2021 r.  

 

 

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

  (data sporządzenia oferty)        (podpis Wykonawcy) 
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