
 
 

Lębork, 21.11.2022 r. 

PCE.KG.50.02.22 

 

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 dla części OPW, zwane „pakietem 

szkoleniowym OPW” na rok szkolny 2022/2023 

 

I Opis przedmiotu zamówienia:  
 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia specjalistycznego dla części 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 (Uwaga – proszę nie dostarczać kamizelek kuloodpornych OLV!) – ilość 15 szt. 

2. 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 z 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 15 szt. 

3. 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. 

4. Komplet do kwalifikowanej pierwszej pomocy – zestaw ratownictwa medycznego KPP do 

udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w zamykanej, szczelnej, wodoodpornej torbie lub 

plecaku w kolorze czerwonym lub zielonym (np. Khaki, Green) z widocznym, odblaskowym 

znakiem medycznym, zawiera wybrany sprzęt ratunkowy wymieniony w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy, zawierający zestaw umożliwiający wykonanie czynności: prowadzenia oddechu 
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kontrolowanego, unieruchomienia złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć, opatrywania 

oparzeń, tamowania krwotoków i opatrywania ran, zapewnienia komfortu termicznego, w skład 

zestawu wchodzą:  kołnierz dla dorosłych i kołnierz pediatryczny z regulacją wielkości, 

wodoodporne, z tworzywa sztucznego, z możliwością badania tętna na tętnicach szyjnych, 

konstrukcja kołnierzy jedno-częściowa, szyny Kramera do unieruchamiania złamań, materiały 

do opatrywania oparzeń, ran i krwotoków, opatrunki hydrożelowe schładzające, sterylne, 

hipoalergiczne, nie przywierające do rany w różnych wymiarach, zestaw opatrunków 

osobistych, bandaży dzianych i bandaży elastycznych, jałowej gazy, kompresów gazowych, 

plastrów, elastycznej siatki opatrunkowej oraz chust trójkątnych, koc izotermiczny (folia NRC) 

chroniący poszkodowanego przed wychłodzeniem i przegrzaniem, nożyczki, nóż do cięcia 

pasów, aparat do płukania oka lub strzykawka, rękawiczki lateksowe, płyn do dezynfekcji rąk, 

worki na odpady medyczne, pompka do odsysania jadu. - ilość 1 szt. 

5. Nosze medyczne – nosze płachtowe, prostokątne o wymiarach min. 2 000 mm x min.  600 mm, 

wysokiej jakości o odporności na rozerwanie, wykonane z materiału dwustronnie pokrytego 

warstwą wodoodporną, łatwą w czyszczeniu z zabrudzeń (np. polichlorkiem winylu), odporne 

na przetarcia mechaniczne, rozciąganie i rozerwanie, charakteryzujące się dużą wytrzymałością, 

nośność min. 100 kg, wyposażone w system taśm nośnych zakończonych 10 uchwytami(lewy 

bok 4, prawy bok 4, przód 1, tył 1 uchwyt) z możliwością złożenia i przenoszenia w futerale lub 

torbie nośnej - ilość 1 szt. 

6. Kurtka ucznia zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku do umowy – 

(zgodna z wymaganiami technicznymi w załączniku nr 2) -  ilość 60 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 możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych, obejmujących 

wybrane pozycje z zapytania.  

 

IV. Termin realizacji: 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 20.12.2022 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, telefonicznie 

lub drogą e-mail: kierownik@pce.lebork.pl, kierownik gospodarczy Kamil Chitruszko, tel. 513 136 247. 

Wszystkie zapytania w sprawie oferty należy kierować wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: 

kierownik@pce.lebork.pl.  

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert: 

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

formularza ofertowego: Powiatowe Centrum Edukacyjne im E. Kwiatkowskiego, ul. Pionierów 

16, 84-300 Lębork; kierownik@pce.lebork.pl 

2. Termin składania ofert: 29.11.2022 r. do godz. 13:00 

3. Otwarcie ofert nastąpi: 29.11.2022 r. o godz. 13:05 w budynku PCE w Lęborku, ul. Pionierów 

16. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

cena ofertowa minimalna 

cena oferenta 

 

x 100  
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5. Oferta złożona osobiście oraz pocztą winna znajdować się w opakowaniu uniemożliwiającym 

odczytanie treści oferty z napisem „Dostawa wyposażenia specjalistycznego dla części OPW 

zwane „pakietem szkoleniowym OPW” na rok szkolny 2022/2023 – nie otwierać przed 

dniem 29.11.2022 r. godz. 13:00 

 

VIII. Uwagi końcowe: 

1. Wykonawca odpowiada finansowo za nieprawidłowe (niezgodne ze specyfikacją techniczną 

uszycie kurtki dla ucznia OPW - załącznik nr 2) 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców danych i informacji, w tym może zażądać stosownych 

dowodów, 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą 

(poświadczą nieprawdziwe informacje), 

4. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. 9. Wykonawcy uczestniczą 

w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu 

odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego,  

5. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie 

informacji zawartych w ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna 

zgodność oferty z wymaganiami Zamawiającego,  

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  

7. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty,  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, 

jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od 

zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia,  

 

 

 
W załączeniu: 

Załącznik nr 1 Wzór Oferty Wykonawcy 

Załącznik nr 2 Wymagania techniczne (kurtka dla ucznia OPW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 części OPW, 

zwane „pakietem szkoleniowym OPW” na rok szkolny 2022/2023 za cenę brutto: 

 

 

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

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

 

 

Wykaz wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW: 

 

1. Kamizelka taktyczna - ilość 15 szt. 

2. Hełm ochronny (wojskowy lub replika hełmu balistycznego) - ilość 15 szt. 

3. Maska przeciwgazowa - ilość 2 szt. 

4. Komplet do kwalifikowanej pierwszej pomocy - ilość 1 szt. 

5. Nosze medyczne - ilość 1 szt. 

6. Kurtka ucznia (zgodna z wymaganiami technicznymi w załączniku nr 2) - ilość 60 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 20.12.2022 r.  

 

 

 

 

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

  (data sporządzenia oferty)        (podpis Wykonawcy) 
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