
ZESPO*" 
SZK6t PONADGIMNAZJALNYCH 
26-800 Biatobrzegi, ul. Zeromsklego 86 
tel. 48 613 27 10, fax. 48 613 45 10 
REGON 000198592. NIP 7981168279 

Biatobrzegi.dn. 07.12 2018 r. 

Zaproszenie do skladania ofert 

(Zapytanie ofertowe ZSP.20-01.12.2018 ) 

Zakup i dostawa wyposazenia do Zespotu Szkol Ponadgimnazjalnych w Bialobrzegach w 
ramach realizacji „ Pilotazowego programu wspierania szkol ponadgimnazjalnych 

prowadzqcych Piony Certyflkowanych Wojskowych Klas Mundurowych 

o wartosci nieprzekraczajqcej 30 tys. euro. ^ 

I . Zamawiajacy: 

Powiat Bialobrzeski 

Plac Zygmunta Starego 9 

26-800 Bialobrzegi 

NIP 798 14 64078 

Odbiorca : 

Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych 

ul. Zeromskiego 86 

26-800 Bialobrzegi 

REGON: 000198692 

II. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: 

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa wyposazenia do Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych 
w Bialobrzegach w ramach realizacji ,,Pilotazowego programu wspierania szkol 
ponadgimnazjalnych prowadzqcych Piony Certyflkowanych Wojskowych Klas Mundurowych". 

W ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowiqzuje si^ zakupic i dostarczyc 
wyposazenia w nast^pujqcym asortymencie: 

Cz^sc I 

Zakup i dostawa pakietu wyposazenia dla klas mundurowych: 

Lp. Nazwa asortymentu Jednostka 
miary 

Ilosc 

Kamizelka taktyczna - wykonana z wytrzymalego materiahi odpornego 
na wilgoc, uszkodzenia mechaniczne w jednolitej na wszystkich jej 
czesciach barwie ochronnej np. Pantera, Olive. Khaki lub Ranger Green, 
wewn^trzna powierzchnia wykonana w systemic wspomagaj^cym 
wentylacj^ ciata, zapinana z przodu lub z boku na zamek btyskawiczny lub 
na rzepy, regulowana dwustronnie w obwodzie ciata i na wysokosci 
stosownie do wzrostu i obwodu klatki piersiowej i obwodu pasa 
uzytkownika, posiadajqca w przedniej czesci z dwoch stron ladownice na 
magazynki w systemic AK oraz kieszenie zamykane na rzepy, klipsy lub 
troki, dodatkowe kieszenie z przodu, z boku lub dodatkowe miejsca do 
zamontowania np. uchwytow do mocowania radiclelefonow, opatrunkow 
osobistych, stazy taktycznej itp. oraz miejsca z przodu do przymocowania 
oznak rozpoznawczych, indentyfikacyjnych, kamizelka w zestawie z pasem SZt. 30 
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biodrowym o regulowanej diugosci zapinanvm za pomoc^ klamry lub 
klipsa. 

2 

Gumowa atrapa karabinka z pasem nosnym - atrapa karabinka 
w systemic AK47, do treningu walki wr^cz, wykonana w catosci z gumy. 
bez ostrych kraw^dzi. posiadajaca wewnetrzne wzmocnienie stalowe, ktore 
powoduje, ze narzq:dzie nie wygina sie podczas treningu i zachowuje masf 
zblizon^ do oryginalu, masa catkowita do 2 600 g, dlugosc catkowita do 850 
mm 

SZt. 30 

3 

Hetm ochronny ( wojskowy lub replika balistycznego)- helm Wojska 
Polskiego wz. 75 w kolorze khaki w rozmiarze M (maty) lub D (duzy) 
wykonany z blachy stalowej lub jego replika wykonana z tworzywa 
sztucznego z fasunkiem oraz paskiem podtrzymuj^cym. wykonanym ze 
skory z mozliwosci^ regulacji w zaieznosci od obwodu glowy w osi 
pionowej i poziomej lub replika hetmu balistycznego wykonana z tworzywa 
sztucznego w kolorze khaki lub green z wielopunktowym frasunkiem 
wykonanym z g^bki lub pianki mocowanej na rzepy lub naklejki zapinanym 
pod brod^ na klamry. 

SZt. 30 

4 

Busola lub kompas - korpus kompasu metalowy, wykonany 
z nierdzewnej stall lub aluminium w kolorze zielonym lub czarnym 
odporny na uszkodzenia mechaniczne. ocechowany linijka do pomiaru 
odiegtosci na mapie z podziatka w milimetrach lub calach. z ruchom^ 
tarcz^, obrotowym szktem odporny m na zarysowania, soczewka 
i wskaznikami, rozktadanym celownikiem, igta magnetyczna oraz 
podziatka na tarczy kompasu 360° i 65° w kolorze fluorescencyjnym 
umozliwiaj^cym odczyty w nocy. wodoodpomy, w futerale. 

SZt. 10 

5 

Okulary ochronne - lekkie sktadane okulary przeznaczone do strzelaii 
sportowych i bojowych, oprawa i okular Jedno lub dwucz^sciowy 
wykonane z tworzywa sztucznego, zapewniaj^ce szerokie pole widzenia 
oraz ochronf oczu, okular odporny na zarysowania i parowanie, 
posiadajacy ochron^ oczu przed promieniami UVA i UVB, w jednym 
uniwersalnym rozmiarze o konstrukcji uniemozliwiajacej przesuwanie si? 
podczas ruchu strzelca. w opakowaniu (futerale) zabezpieczajqcym przed 
przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym. 

SZt. 30 

6 

Replika ASG z magazynkami vv systemic AK/bron pneumatyczna z 
akcesoriami — waga repliki zblizona do broni bojowej z magazynkiem bez 
amunicji ok. 2 800 g, korpus wykonany ze stall, aluminium lub tworzywa 
polimerowego w kolorze czarnym lub grafitowym, pozostate elementy 
wykonane z niateriatu ABS lub podobnego, drewnianego lub imituj^cego 
drewno (drewnopodobnego), umozliwiaj^ca swobodne rozktadanie 
i sktadanie oparte na pinach i dzwigniach jak w palnym pierwowzorze broni 
bojowej, zapewniaj^ca dwa tryby ognia: pojedynczy i ci^gty, w zestawie 
magazynek, akumulator, tadowarka do akumulatora. zestaw kulek. 

SZt. 5 

2 



7 

Maska przeciwgazowa - cz?sc twarzowa wykonana z gumy lub 
elastycznego tworzywa sztucznego o wysokiej kiasie szczelnosci z 
filtropochlaniaczem mocowanym centralnie lub bocznie, wewn^trzna 
pohnaska uszczelniajaca wykonana z mi^kkiej gumy, okulary mask! 
zapewniajcjce szerokie pole widzenia i duz^ przejrzystosc, nagtowie 
i tasmy naglowia wykonane z mi^kkiej i elastycznej gumy lub polimeru, 
tasmy nagtowia elastyczne o regulowanej diugosci, zapewniaj^ce 
dopasowanie maski do ksztahu i rozmiaru gtowy. wyposazona w czesc 
foniczn^ zapewniaj^c^ swobodn^ komunikacj? glosow^, wyposazona w 
torb? do przenoszenia lub futeral z mocowaniem na pas lub pas nosny. 

SZt. 2 

8 

Saperka z pokrowcem - topatka piechoty Wojska Polskiego, tzw. 
saperka. glownia w ksztalcie prostok^ta o wymiarach 200 mm x 150 mm 
wykonana z blachy stalowej o grubosci 2-3 mm pokryta farbg ochronna 
koloru czarnego, trzonek drewniany o dtugosci 300 mm osadzony na state 
w glowni pierscieniem stalowym i 5 nitami wyposazona w pokrowiec 
brezentowy koloru zielonego o wymiarach 200 mm x 150 mm z dwoma 
uszami do mocowania na pasie oraz zapieciem uniemozliwiajacym 
wysuniecie sie lopatki podczas przemieszczania lub podobna saperka 
sktadana, metalowa, wyposazona w pokrowiec do przenoszenia na pasie 
nosnym. 

SZt. 10 

9 

Komplet kpp + nosze medyczne - zestaw ratownictwa medycznego 
KPP do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w formie zamykanej, 
szczelnej. wodoodpornej torby lub plecaka z widocznym znakiem pierwszej 
pomocy, zawiera wybrany sprz^t ratunkowy wymieniony w 
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu 
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zestaw umozliwiaj^cy 
wykonanie czynnosci: prowadzenia oddechu kontrolowanego, 
unieruchomienie ztamari oraz podejrzeti ztamati i zwichniec, opatrywania 
oparzeri, tamowania krwotokow i opatrywania ran, zapewnienia komfortu 
termicznego. W sklad zestawu moga vvchodzic na przyktad: kotnierz dla 
osoby dorostej z mozliwosci^ badania telna na tetnicach szyjnych, szyny 
Kramera (lub nowsze rozwi^zanie szyny SPLIT) do unieruchamiania 
zlamah, materiaty do opatrywania oparzen. ran i krwotokow, opatrunki 
hydrozelowe schladzaj^ce, sterylne, hipoalergiczne, nieprzywieraj^ce do 
rany w roznych wymiarach, zestaw opatrunkow osobistych, bandazy 
elastycznych, JatoweJ gazy, kompresow gazowych, plastrow, elastycznej 
siatki opatrunkowej oraz chust trqjk^tnych, koc izotermiczny (folia NRC). 
nozyczki ratownicze, aparat do ptukania oka lub strzykawka, r^kawiczki 
lateksowe. ptyn do dezynfekcji rak. worki na odpady medyczne, pompka 
do odsysaniajadu. 
Nosze medyczne -nosze pachtowe, prostokatne o wymiarach min. 2 000 
mm X min. 600 mm, wysokiej Jakosci o odpomosci na rozerwanie, 
wykonane z materiatu dwustronnie pokrytego warstw^ wodoodpomy, 
tatwa w czyszczeniu z zabrudzeii (np. polichlorkiem winylu). odporne na 
przetarcia mechaniczne. rozciaganie i rozerwanie, charakteryzujqce si? 
duza wytrzymalosciy, nosnosc min. 100 kg, wyposazone w system tasm 
nosnych zakoiiczonych 10 uchwytami (lewy bok 4, prawy bok 4, przod 1, 
tyt 1 uchwyt) z mozliwoscia zbzenia i przenoszenia w futerale lub torbie 
nosnej. kpl. 1 

3 



10 

Staza taktyczna- opaska typu CAT. koloru czarnego wykonana 
z tworzywa sztucznego, stuzaca do tamowania krwotokow o masywnym 
krwawieniu t?tniczym i zylnym z konczyn gomych i dolnych, wykonana z 
mocnego, odpornego na rozerwanie materiatu, niepowodujyca reakcji 
uczuleniowych. wyposazona w prosty w uzytkowaniu mectianizm 
zapinania na rzepy, umozliwiajyca samodzielne zatozenie jedna r?ky, 
wyposazona w dzwigni? zaciskowa wykonana z odpornego na ztamanie 
plastiku, wewnftrzna strona stazy pokryta miekky wysciotky chroniycy 
przed otarciami, zawierajyca tasm? informacyjna do zapisania czasu 
zatozenia. 

SZt. 5 

11 

Radiotelefony PMR ( w zestawie) - radiotelefon nie wymagajacy 
licencji, pozwalajycy na prac? przy kazdej pogodzie. min. 5 kanatow. 
wyposazony w podswietlany wyswietlacz ciektokrystaliczny, zasilanie 
bateryjne (akumulatorki), odporny na wilgoc i uszkodzenia mechaniczne, z 
ergonomiczng obudowy w kolorze dowolnvm, z mozliwosciy mocowania 
na pasku, smyczy, wyposazony w klips do montazu na kamizelce taktycznej 
lub pasie, w zestawie tadowarka do akumulatorow, zestaw stuchawkowy. 

SZt. 3 

« 
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12 

Przybory do walki wr^cz - gumowe atrapy: noz, pistolet. 
saperka. ochraniacz na glow^( kpl. przeznaczony na 10 osob) 

gumowa atrapa noza - atrapa noza taktycznego z gtowniy stal^ do treningu 
walki wr?cz, wykonana w catosci z gumy, bez ostrych krawedzi. 
Posiadajaca wewnetrzne wzmocnienie stalowe. ktore powoduje, ze 
narz?dzie nie wygina si? podczas treningu i zachowuje mas? zblizona do 
oryginalu, masa catkowita 150 g. dlugosc catkowita 250 mm; 
• gumowa atrapa saperki - atrapa topatki piechoty, tzw. saperki do 
treningu walki wr?cz, wykonana w catosci z gumy, bez ostrych kraw?dzi, 
posiadajaca wewn?trzne 
str. 4/4 wzmocnienie stalowe, ktore powoduje, ze narz?dzie nie wygina si? 
podczas treningu, masa catkowita 820 g. dlugosc catkowita 530 mm: 
• gumowa atrapa pistoletu - atrapa pistoletu P-83, do treningu walki 
wr?cz, wykonana vv catosci z gumy, bez ostrych kraw?dzi, posiadajaca 
vvewn?trzne wzmocnienie stalowe, ktore powoduje. ze narz?dzie nie 
wygina si? podczas treningu i zachowuje mase zblizona do oryginalu, masa 
catkowita 300 g, dlugosc catkowita 160 mm; 

• ochraniacz na glow? - wykonany z syntetycznej skory (np. skintexu) 
w ciemnym kolorze (czarny, ciemnoszary, granatowy, ciemnozielony, itp.), 
wypelnienie stanowi pianka lub gabka do pochtaniania wstrzysow, posiada 
dodatkowa ochron? podbrodka i kosci policzkowych oraz uszu, 
charakteryzuje si? ergonomicznym ksztaltem i ultralekky konstrukcjq, 
mocowanie kasku na glowie cwiczgcego poprzez pionowy i poziomy rzep 
(zatrzask) zapewniajace idealne dopasowanie do glowy cwiczycego, kask w 
uniwersalnym rozmiarze z mozliwosciy regulacji. 

kpl. 

J 

1 

13 

Makieta broni szkoleniowej( karabinek rozbieralny systemu 
AK) - karabinek 7,62 mm kbk AK/kbk AKMS pozbawiony cech 
uzytkowych/bojowych bez obowiyzku rejestracji oraz przechowywania 
broni w warunkach szczegolnych (w magazynie broni, sejfie. szafie 
pancernej) umozliwiajycy czynnosci: odtaczenie magazynka, 
przeladowanie broni (symulacja wprowadzenia naboju do komory 
nabojowej) i oddanie strzalu bez koniecznosci wprowadzenia naboju do 
komory nabojowej, tzw. suchego strzalu, cz?sciowe roztozenie i ztozenie 
po cz?sciowym rozlozeniu w celach szkoleniowych, np. do rozktadania 
i skladania broni na czas czy rozlozenia broni do jej czyszczenia 
(konserwacji) lub usuni?cia niespravvnosci (zaci?cia). 

SZt. 2 

14 

Replika granatu r^cznego (treningowy. szkolny)- replika granatu 
wojskowego RG-42 lub replika granatu wojskowego F-1 wyposazonego 
w replik? zapalnika UZRGM z mozliwoscia jego demontazu, korpus 
granatu wykonany z metalu lub drewna w kolorze khaki lub green, 
catkowita masa repliki nie przekraczajyca 400 g. 

szt. 4 

5 



15 

Kurtka ubrania ochronnego typu GORTEX ( ubranie 
przeciwdeszczowe)- kurtka typu wojskowego w kamuflazu Pantera 
wzorowana na kurtce wz.2014 128 MON lub podobnego wzoru. wykonana 
z materiatu odpornego na dzialanie deszczu i wiatru, wykonana 
z wielowarstwowej tkaniny z wbudowany membrany, zapewniajyca 
wentylacj? ciata i chroniaca przed utraty ciepta oraz przemoczeniem, 
posiadajaca odpinany kaptur, regulacj? w pasie oraz na dolnej krawedzi 
kurtki, regulowane mankiety, posiada 4 kieszenie (2 z przodu, 2 
wewnetrzne), wewnytrz zamki btyskawiczne umozliwiajace podpi^cie 
bluzy ocieplanej typu polar, zapinana na catej dtugosci w przedniej czesci 
na zamek btyskawiczny, posiadajaca wszycia z samoszczepnej tasmy typu 
rzep do przymocowania oznak identyfikacyjnych (przynaleznosci 
panstwowej - na r^kawach na wysokosci ramion), nazwiska i oznak stopnia 
na przedniej czesci na wysokosci klatki piersiowej). 

szt. 30 

Cz^sc II 

Indywidualny pakiet wyposazenia ucznia klasy mundurovvej: 

Lp. Nazwa asortymentu Jednostka 
miary 

Ilosc 

Bluza i spodnie munduru polowego w tjpie wzoru 
2010 (w kamuflazu pantera)- obligatoryjne 
wyposazenie indywidualnego pakietu wyposazenia 
ucznia klasy mundurowej wedlug regulaminu 
mundurowego opracowanego przez Biuro do Spraw 
Proobronnych 
https://bdsp.wp.mil.pl/pl/pages/regulamin-
mundurowv-2018-01 -18-m/ 

szt. 17 

Koszulka T-Shirt w kolorze jednolitym dla szkoly-
obligatoryjne wyposazenie indywidualnego pakietu 
wyposazenia ucznia klasy mundurowej wedlug 
regulaminu mundurowego opracowanego przez Biuro 
do Spraw Proobronnych 
https://bdsp.wp.mil.pl/pl/pages/reguiamin-
mundurow^ -2018-01-18-m/ 

szt. 17 

Beret - obligatoryjne wyposazenie indywidualnego 
pakietu wyposazenia ucznia klasy mundurowej 
wedlug regulaminu mundurowego opracowanego 
przez Biuro do Spraw Proobronnych 
htlps://bdsp.wp.iTiil.pl/pl/pages/regulaiTiin-
mundurowy-2018-01 -18-m/ 

szt. 17 

6 



4 

Zestaw odznak regulowanych do umundurowania 
- obligatoryjne wyposazenie indywidualnego pakietu 
wyposazenia ucznia klasy mundurowej wedlug 
regulaminu mundurowego opracowanego przez Biuro 
do Spraw Proobronnych 
https:/7bdsp.wp.mil.pl/pl/paues/reyulamin-
mundurowv-2018-01 -18-m/ 

szt. 17 

5 

Bluza ocieplana typu polar ( do kurtki ubrania 
ochronnego typu Gortex) - obligatoryjne 
wyposazenie indywidualnego pakietu wyposazenia 
ucznia klasy mundurowej wedlug regulaminu 
mundurowego opracowanego przez Biuro do Spraw 
Proobronnych 
https://bdsp.wp.mil.pl/pl/pages/regulamin-

« 

szt. 17 5 

munduro\w-2018-01-18-m/ 

« 

szt. 17 

Zamawiajqcy wymaga by caty asortyment wyposazenia byl fabrycznie nowy wolny od wad, bez 
sladow uzytkowania. 

Wykonawca zobowiqzany jest przyjechac do siedziby szkoly w celu pobrania miar wsrod uczniow, 
nast^pnie dokonac przymiarek oraz ewentualnych poprawek lub przeszyc dla rozmiarow 
niestandardowych - wszelkie koszty ponosi Wykonawca 

Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert cz(^sciowTch na w\brane czesci zamowienia ( jednq lub 
dwie czesci zamowienia). 

III . Termin realizacji zamowienia: 

do 27 grudzien 2018 r. 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Wykonawca powinien sporzqdzic oferty w formie pisemnej, w j^zyku polskim, 
wg wzoru okreslonym w formularzu ofertowym (zalqcznik Nr 1), 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. 

V. Miejsce oraz termin skladania ofert: 

1 .Oferta powinna bye dostarczona osobiscie lub za posrednictwem poczty. kuriera do 
siedziby szkoly tj. 26-800 Bialobrzegi ul. Zeromskiego 86, pok6j 24, od dnia 11.12.2018 r. do 
godziny 12"*' 

2. Otwarcie ofert nastqpi dnia 11.12.2018 r. o godz. 12'^. 

3. Oferty zlozone po terminie nie b^dq rozpatrywane. 

7 
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4. Oferent moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienic lub wycofac swojq ofert? 

VL Ocena ofert: 

Zamawiajqcy dokona oceny waznych ofert na podstawie nast^pujqcych kryteriow: 

1. najnizsza cena brutto 

VII. Informacje dotyczqce wyboru oferty: 

O wynikach post^powania uczestnicy zostanq poinformowani niezwlocznie droga mailowq. 
W tym samym czasie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygni^cia post^powania zostanie 
skierowana umowa. Jesli dostawca. ktorego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy. 
Zamawiajqcy moze wybrac ofert? najkorzystniejszq sposrod pozostalych. 

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo nierozstrzygniecia zapytania bez podania przyczyny. 

VIII . Dodatkowe informacje: 

Dodatkowych informacji udziela: 

• w zakresie przedmiotu zamowienia plk Slawomir Karpeta - specjalista ksztalcenia 
zawodowego 

• w zakresie zap>'tania ofertowego Jolanta Pochec - kierownik gospodarczy 

pod numerem telefonu 48 613 27 10 oraz adresem e-mail: sekretariat@zspbialobrzegi.edu.pl 

IX. Forma przetargu: 

Zapytanie ofertowe. 

X . Zatqczniki: 

1) Formularz ofertowy - zalqcznik Nr 1 

2) Oswiadczenie o braku powiqzan kapitaiowych lub osobowych - zatqcznik Nr 2 

3) Wzor umowy - zalqcznik Nr 3 

» 8 



zalqcznik Nr 1 

Formularz ofertowy 
(Zapytanie ofertowe ZSP.20-01.12.2018 ) 

Zakup i dostawa wyposazenia do Zespotu Szkol Ponadgimnazjalnycli w Bialobrzegacli w 
ramach realizacji „ Pilotazowego programu wspierania szkol ponadgimnazjalnych 

prowadzqcych Piony Certyflkowanych Wojskowych Klas Mundurowych 

o wartosci nieprzekraczajqcej 30 tys. euro. 

Nazwa i adres Zamawiajacego: 

Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych 

ul. Zeromskiego 86 

26-800 Bialobrzegi 

Fax. 48 613 27 10 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

Nazwa: 

Adres: 

NIP: .... 

Tel./fax: 

E-mail: 



W nawiqzaniu do ogloszenia o wszczeciu post?powania o zamowienie o wartosci 
nie przekraczajqcej rownowartosci kwoty 30 tys. euro na Zakup i dostawf wyposazenia do 
Zespotu Szkol Ponadgimnazjalnych w Bialobrzegach w ramach realizacji „ Pilotazowego 
programu wspierania szkol ponadgimnazjalnych prowadzqcych Piony Certyflkowanych 
Wojskowych Klas Mundurowych" oferuj?/my wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami 
zawartymi w zaproszeniu z dnia 06 grudnia 2018 r. za cen? brutto: 

C Z ^ S C I zamowienia cena brutto zl 

slownie zlotych: 

w tym 

cena netto 

podatekVAT zl. tj % 

Powyzsza cena wynika z wypelnionego ponizej kosztorysu ofertowego: 

Lp. Nazwa asortymentu Jednostka 
miary Ilosc 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartosc 
brutto 

1 2 3 4 
5 6 (kol.4x 

kol.5) 

1 Kamizelka taktvczna szt. 30 
2 Gumowa atrapa karabinka z pasem nosnym szt. 30 

3 
Hetm ochronny ( wojskowy lub replika 
balistycznego) szt. 30 

4 Busola lub kompas szt. 10 
5 Okulary ochronne szt. 30 

6 
Replika ASG z magazynkami w systemic 
AK/broh pneumatyczna z akcesoriami szt. 5 

7 Maska przeciwgazowa szt. 2 
8 Saperka z pokrowcem szt. 10 
9 Komplet kpp + nosze medyczne kpl. 1 
10 Staza taktyczna szt. 5 
11 Radiotelefony PMR ( w zestawie) szt. 

12 

Przybory do walki wr?cz - gumowe atrapy: noz, 
pistolet. saperka. ochraniacz na gtow?( kpl. 
przeznaczony na 10 osob) kpl. 1 

13 
Makieta broni szkoleniowej( karabinek 
rozbieralny systemu AK) szt. 
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14 
Replika granatu r?cznego (treningowy, 
szkolny) szt. 4 

15 
Kurtka ubrania ochronnego typu GORTEX ( 
ubranie przeciwdeszczowe) szt. 30 

Razem wartosc brutto realizacji zamowienia czfsc I 

C Z ^ S C I I zamowienia cena brutto zl 

slownie zlotych: 

w tym 

cena netto 

podatek VAT zl. tj % 

Powyzsza cena wynika z wypelnionego ponizej kosztorysu ofertowego: 

Lp. Nazwa asortymentu 
Jednost 

ka 
miary 

Ilosc 
Cena 

jednostko 
wa brutto 

Wartosc 
brutto 

1 2 3 4 5 6 
(kol.4xkol.5) 

1 

Bluza i spodnie munduru polowego w typie wzoru 
2010 (w kamuflazu pantera)- obligatoryjne 
wyposazenie indywidualnego pakietu wyposazenia 
ucznia klasy mundurowej wedlug regulaminu 
mundurowego opracowanego przez Biuro do Spraw 
Proobronnych 

szt. 17 

2 

Koszulka T-Shirt w kolorze jednolitjm dla szkoty-
obligatoryjne wyposazenie indywidualnego pakietu 
wyposazenia ucznia klasy mundurowej wedlug 
regulaminu mundurowego opracowanego przez Biuro 
do Spraw Proobronnych 

szt. 17 

3 

Beret - obligatoryjne wyposazenie indywidualnego 
pakietu wyposazenia ucznia klasy mundurowej 
wedlug regulaminu mundurowego opracowanego 
przez Biuro do Spraw Proobronnych 

szt. 17 
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4 

Zestaw odznak regulowanych do umundurowania 
- obligatoryjne wyposazenie indywidualnego pakietu 
wyposazenia ucznia klasy mundurowej wediug 
regulaminu mundurowego opracowanego przez Biuro 
do Spraw Proobronnych a -

szt. 17 

5 

Bluza ocieplana typu polar ( do kurtki ubrania 
ochronnego typu Gortex) - obligatoryjne 
wyposazenie indywidualnego pakietu wyposazenia 
ucznia klasy mundurowej wediug regulaminu 
mundurowego opracowanego przez Biuro do Spraw 
Proobronnych 

szt. 17 

Razem wartosc brutto realizacji zamowienia cz^sc II 

( nalezy wpisac „nie dotyczy"przy czesci zamowienia, ktdrej oferta nie dotyczy) 

Ceny wskazane w ofercie zawierajq wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq umowy. 

Oswiadczam, ze zapoznalam/lem si? ze szczegolowym opisem zamowienia i nie wnosz? 
do niego zastrzezeh. 

Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwiqzanych z niniejszq ofertq 30 dni. Bieg terminu zwiqzania 
z ofertq rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert. 

Oswiadczam, ze akceptuj? warunki okreslone w zapytaniu i zobowiqzuj? si? do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. 

Osobami upowaznionymi z naszej strony do udzielania wyjasnien sq: 

Skladajqc ofert? oswiadczamy jednoczesnie, ze: 

1) posiadamy wiedz? i doswiadczenie niezb?dne do realizacji zamowienia, 

2) dysponujemy odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamowienia, 

3) znajdujemy si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie 
zamowienia. 

Wraz z ofertq skladamy: 
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(data podpis i piecz?c Wykonawcy) 



zalqcznik Nr 2 

miejscowosc, data 

pieczqtka firmowa 

OSWIADCZENIE O BRAKU POWI4ZAN KAPITAIOWYCH I OSOBOWYCH 
Z ZAMA WIAJ4CYM 

Dziatajqc w imieniu i na rzecz Wykonawcy 

Oswiadczam(y), ze: . 

nie jestem(smy) z Zamawiajqcym czyli z Zespolem Szkol Ponadgimnazjalnych 
w Bialobrzegach powiqzanyCi) osobowo lub kapitalowo tzn.: 

nie jestem(smy) z Zamawiajqcym lub osobami upowaznionymi do zaciqgania zobowiazan 
w imieniu Zamawiajacego lub osobami wykonujqcymi w imieniu Zamawiajacego czynnosci 
zwiqzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 
a Wykonawca, powi4zany(i) poprzez: 

• uczestniczenie w spolce jako wspolnik spolki cywilnej lub spolki osobowej; 

• posiadaniu CO najmniej 10% udzialow lub akcji; 

• pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, 
pelnomocnika; 

• pozostawaniu w zwiqzku z malzehskim, stosunku pokrewnym lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewiehstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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zalqcznik Nr 2 

miejscowosc, data 

pieczqtka firmowa 

OSWIADCZENIE O BRAKU POWI4ZANKAPITALOWYCH I OSOBOWYCH 
Z ZAMA WIAJ4CYM 

Dziaiajqc w imieniu i na rzecz Wykonawcy 

Oswiadczam(y), ze: 

nie jestem(smy) z Zamawiajqcym czyli z Zespolem Szkot Ponadgimnazjalnych 
w Bialobrzegach powiqzany(i) osobowo lub kapitalowo tzn.: 

nie jestem(smy) z Zamawiajqcym lub osobami upowaznionymi do zaciqgania zobowiazan 
w imieniu Zamawiajacego lub osobami wykonujqcymi w imieniu Zamawiajacego czynnosci 
zwiqzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 
a Wykonawca, powiqzany(i) poprzez: 

• uczestniczenie w spotce jako wspolnik spolki cywilnej lub spolki osobowej; 

• posiadaniu CO najmniej 10% udzialow lub akcji; 

• pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, 
pelnomocnika; 

• pozostawaniu w zwiqzku z malzenskim, stosunku pokrewnym lub powinowactwa 
w linii prostej. pokrewiehstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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piecz?c i podpis osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy 
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zalqcznik Nr 3 

Wzor umowy 
Zakup i dostawa wyposazenia do Zespotu Szkol Ponadgimnazjalnych w Bialobrzegach 

w ramach realizacji „ Pilotazowego programu wspierania szkol ponadgimnazjalnych 
prowadzqcych Piony Certyflkowanych Wojskowych Klas Mundurowych 

nr ZSP.20 -

Zawarta w dniu 2018 r. w Bialobrzegach 

pomi?dzy 

Powiatem Bialobrzeskim ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Bialobrzegi 
NIP 798 14 64 078, reprezentowanym przez Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych 

ul. Zeromskiego 86, 26-800 Bialobrzegi w ktorego imieniu dziaia 

Dyrektor szkoly - Iwona Matysiak 

przy kontrasygnacie glownej ksi^gowej -Grazyna Grela 

zwanym dalej Zamawiajacym, 

a 

NIP 

reprezentowanym przez 

zwanym dalej Wykonawcy 

§ 1 
1. Wykonawca sprzedaje i dostarcza w>'posazenie do Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych w 
Bialobrzegach w ramach realizacji .. Pilotazowego programu wspierania szkot 
ponadgimnazjalnych prowadzqcych Piony Certyflkowanych Wojskowych Klas Mundurowych" 
w asortymencie wymienionym w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie ze ztozonq ofertq stanowiqcq 
zalqcznik N r l ( formularz cenowy) do niniejszej umowy . 
2. Wykonawca zobowiqzuje si? ponadto, w ramach ceny sprzedazy w/w wyposazenia: 
a) dostarczyc calosc przedmiotu zamowienia wraz z fakturq na wtasny koszt do siedziby 
Zamawiajqcego. tj. 26-800 Bialobrzegi ul. Zeromskiego 86, w godzinach 8*'̂ -15°*' do 21 
grudnia 2018 r. 

b) poniesc, do chwili odebrania wyposazenia przez Zamawiajqcego, ci?zar oraz 
niebezpieczenstwo przypadkowej utraty oraz uszkodzenia wyposazenia 

t 
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§ 2 
1. Zamawiajqcy dokona we wlasnym zakresie kontroli ilosciowej i jakosciowej dostarczonego 

asortymentu wyposazenia, sporzqdzi protokoi odbioru zamowionego wyposazenia. 
2. Dostarczone wyposazenie musi bye fabrycznie no we, nie noszqce sladow uszkodzen 

zewn^trznych oraz uprzedniego uzywania. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajqcego , ze dostarczone wyposazenie: 

a) jest nie zgodne z zamowieniem lub nie jest kompletne 
b) posiada slady uszkodzenia 

Zamawiajqcy odmowi odbioru czesci lub calosci dostawy, sporzqdzajqc protokoi 
zawierajqcy przyczyny odmow>' ich odbioru. Zamawiajqcy wyznacza wowczas ponowny termin 
dostarczenia wyposazenia wolnego od wad. Procedura odbioru zostanie powtorzona. 

1. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanq uslug? okreslonq w § 1 
w kwocie zl brutto (slownie: 

w tym netto: zl., podatek VAT zt. 

2. Kwota wymieniona w § 3 pkt.l zawiera wszystkie koszty, ktore ponosi Wykonawca 
przy realizacji zamowienia, w tym koszty transportu, ubezpieczenia, skladowania. koszty praw 
autorskich itp. 

3. Podstawq wyplaty wynagrodzenia jest protokoi odbioru wyposazenia podpisany i 
zaakceptowany przez Zamawiajqcego oraz prawidtowo wystawiona i dostarczona do 
Zamawiajqcego faktura z nast?pujqcymi danymi: 

Nabywca: Powiat Bialobrzeski Odbiorca: Zespol Szkot Ponadgimanzjalnych 

ul. Plac Zygmunta Starego 9 ul. Zeromskiego 86 

26-800 Bialobrzegi 26-800 Bialobrzegi 

NIP 798 14 64 078 

4. Naleznosc z tytuiu faktury zostanie uregulowana w terminie do 21 dni od daty dor?czenia 
do siedziby Zamawiajqcego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

§ 4 

1. Termin dostarczenia wyposazenia uptywa w dniu 27 grudnia 2018 r. 

2. Miejsce dostawy: siedziba zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych w Bialobrzegach. 
26-800 Bialobrzegi. ul. Zeromskiego 86. 

3. Osobq do kontaktow po stronie Wykonawcy jest: 

tel 

4. Osobq do kontaktow po stronie Zamawiajqcego jest: 
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tel 

5. W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore uniemozliwilyby Wykonawcy wykonanie 
umowy (np. choroby lub inne zdarzenia losowe), Wykonawca zobowiqzany jest niezwlocznie 
powiadomic o tym fakcie Zamawiajqcego. 

§ 5 

1. Zamawiajqcy moze odstqpic od umowy w trakcie jej realizacji jezeli: 

zostanie ogloszona upadlosc Wykonawcy; 

Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami 
lub nienalezycie wykona swoje zobowiqzana umowne; 

- w>'konanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego Zamawiajqcy nie mogt 
przewidziec w chwili zawarcia umowy. 

2. Wykonawca moze odstqpic od umowy, w trakcie jej realizacji jezeli Zamawiajqcy 
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dostawy wyposazenia. 

§ 6 

1. Wykonawca gwarantuje. ze dostarczony asortyment wyposazenia jest zgodny z opisem 
zamowienia zawartym w zapytaniu ofertowym. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres wskazany przez producenta ale nie krotszy niz 
12 miesi?cy od dnia odbioru. 

3. Wszelkie koszty zwiqzane ze swiadczeniem gwarancji obciazajq Wykonawc?. 

§ 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

Spory mogqce wyniknqc przy wykonywaniu niniejszej umowy. strony zobowiqzujq 
sie rozstrzygac polubownie. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporow, 
bedq rozstrzygane przez wtasciwy rzeczowo sqd dla siedziby Zamawiajqcego. 

§ 1 0 

Umowa zostala sporzqdzona w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze 
stron. 

Zamawiajacy: Wykonawca: 

Kontrasygnata Glownej Ksi?gowej: 
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Klauzula informacyjna 

dla umow-zlecen, umow o dzieto oraz z kontrahentami 

(osobami z bazy CEIDG) 

Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawq z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) infomiuje si?, iz: 

1) administratorem danych osobowych kontrahentow/wj'konawcow jest Zespol Szkol 
Ponadgimnazjalnych, ul. Zeromskiego 86 26-800 Bialobrzegi; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zspbialobrzegi.edu.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?dq w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 
6 ust. 1 lit. b ogolnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r.; 

4) dane osobowe przechowywane b?dq w czasie zgodnym z przepisami w"w. Rozporzadzenia 
i Ustawy; 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?dq wytqcznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa oraz podmioty uczestniczqce 
w realizacji umowy/zlecenia; 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane b?dq przez okres 6 lat/lub w oparciu 
o uzasadniony interes realizowany przez administratora; 

7) posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dost?pu do danych osobowych, 
ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze 
skutkowac odmowq zawarcia umowy 
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