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ZAPYTANIE OFERTOWE

Komęnda Miejska Państwowej StraĘ PoŻamej w Koninie zwraca się z prośbą o przesłanie na adres
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 62 - s10 Konin, ul. Przemysłowa 7 ofeĘ
cenowej na 10 sŻ. hełmów strażackich o nizej podanych parametrach:

Wymagania techniczne:
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świadectwo dopuszczenia na oferowany towar wydane przez CNBoP, zgodnie zRozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia20 cz'erwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronię zdrowia i Życia oraz mienia, a takŻe zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobów do uŻy'tkowania(Dz.U. z2007 r. Nr 143 poz. 1002 zpóźn.zm.)'
hełmy strażackie muszą spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych dla hełmów strażackich,
Numer Kańy Wymagań Technicznych ..KT-47", okreŚlonę w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pozarne_i z dnia 05 lutego 2007r., w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań' cech
technicznych i jakościorvych przedmiotów umundurowania' odzieŻy specjalnej i środków ochrony indywidualnej
użytkowanych w Państwowej Straży PoŻarnej (Dz.Urz. KG PSP z2009r. Nr 2 poz.l7),
hełm powinien spełniać wymagania zasadnicz'e dla środków ochrony osobistej potrvierdzone deklaracją zgodności

WE,

wykonane zgodnie z wymogami zawańymi w normie PN-EN 443:2008,
hełm powinien posiadać skorupę wykonaną metodą wtryskową,
hełm powinien umożliwiać płynną regulację obwodu głowy w zakresie 5l 65 cm, możliwą do wykonania bez
zdejmowania hełmu z głowy,
posiadać wymienną osłonę karku wykonaną z tkaniny ognioodpomej lub tkaniny metalizowanej,
posiadać okulary bezbarwne, wymienialne, odporne na zarysowania' opary chemiczne, chowane do wnętrza
hełmu,

posiadać wizjer przezroczysty lub metalizowany, wymienialny, odpomy na zarysowania, opary chemicznę'
chowany do wnętrza hełmu,
mozliwośćzamontowania akcesoriów takich jak; maski oddechowe' latarki, zestalvów do komunikacji'
posiadać gómy i dolny uchwyt latarki,
umożłiwiaćwspółpracę z maskami nadciśnieniowych aparatów ochrony dróg oddechowych,
posiadać okres uĄwalności do zużycia technicznego lub fizycznego,
kolor hełmu: czerwony,
wszystkie uzyte materiały muszą być w gatunku I.

Gwarancja - min. 24 miesiące
Oferta winna zawierać:

-

ofertę cenową

Z

na hełm

uwzględnieniem podatku

wie1kość zamówięnia,

VAT ,

podanie ewentualnego labatu cenowego uwzględniając

- termin rea|izacji całościzamówięnia od złoŻeniazamówienia,
- koszty dostawy.

Oferty należy składać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (opakowaniu) w sekretariacie
Komendy Miejskiej PSP w Koninie do dnia 13.11.2015r. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana na adres:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 62 5l0 Konin,
ul. Przemysłowa 7, opatrzona nazwą i dokładnym adresem składającego ofertę oraz powinna być oznakowana
następuj ąco:

oferta na: ,,Zakup środków ochrony indywidualnej _ hełmy''
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