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ZAPYTANIE OFERTOWE
:Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie Zwraca się z prośbą o przesłanie

na adres Komenda Miejska Państwowej Strazy Pożarnej w Koninie 62 _ 510 Konin,
ul. Przemysłowa 7 ofęrty cenowej na n/w umundurowanie tj:
Przedmiot umundurowania:

1 . Llbranie koszarowę (bluza + spodnie) - 25 kpl.
2. Kamizelka koszarowa - l0 szt.
3. Czapka dŹokejka z daszkięm do ubrania koszarowego - 1 5 szt.
4. Buty specjalne skórzane -Ż5 par
5' Buty dla Kadry Dowódczo - Sztabowej - 1 para

Wymagania techniczne:
. butY specjalne skórzane powinny posiadać śrviadectwo dopuszczenia na oferolvany towar wydane przez CNBOP,

zgodnie zRozporządzenięn-r Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobórv słuŹących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia' atakŻę zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do uĄ.tkowania (Dz. U. z2007 r. Nr l43 poz. 1002
zpóżn.zm.),

o ubrania i buty powinny spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony osobistej potwierdzone deklaracją
zgodności WE.

e przedmioty umundurowania wykonane zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi
w Zarządzeniu Nr 9 Komęndanta Głównego Państwowej Strazy Pożamej z dnia 5 lutego Ż0O7 r.

',w sprarvie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościorvych przedmiotów
umundurowania, odzieŻy specjalnej i środków ochrony indywidualnej uĄ4korvanych w Pństwowej Strazy
Pożarnej'' (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 paździemika 2009 r.),

o przedmioty umundurowania wykonane z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych
ijakościowych zgodnie zRozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada
2005 r. w sprawie umundurowania strazaków Państwowej Straży PoŻarnej (Dz. U. Nr 4 poz' 25 z2006r .zpóżn-
zm.),

. wszystkię użyte materiały muszą być w gatunku I,

. rozmiary powinny być zgodne z zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
oferta winna zawieraći
- ofer1ę cenową z uwzględnieniem podatku VAT' podanię ęwęntualnęgo rabatu cenowęgo uwzględniając
więlkoŚć zamówienia,
- podać tęrmin realizacji całości zamówienia, od dnia złożęnia zamówienia,
- prosimy okręŚlić koszty dostawy,
-- zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części lub całości zamówienia.

oferty należy składać w nieprzezroczystejo zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (opakowaniu)
w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Koninie do dnia 13 listopada 2015r.
Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana na adres:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 62 - 510 Konin, ul. Przemysłowa 7 ' opatrzona
nazwą i dokładnym adresem składającego ofertę oraz powinna być oznakowana następująco:
Oferta na:

,,Zakup przedmiotów środków ochrony indywidualnej i przedmiotów odzieży specjalnej''

Konin, dnia ,!f ,1.2015r

.I(, łł€. .$s/ łle.



Za\ącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Rozmiary:
U brania koszarowe ( bluza ł snodnie) _ Ż5 k
L.n. Rozmiar Ilość ftnl.)
1. AI 2
Ż. A2 Ż
J. A3 J
4. B2 6
5. B3 8
6. B4 4

Kamizelka do ubrania koszarowepo - 10 szt

Butv snecialne skórzane _ 25

Butv dla Kadrv Dowódczo - Sztabowei - 1

Itr u It I_owę

L.n. Rozmiar Ilość ftnl.)
1. B2 4
2. B3 6

ne ne - 25 DarS

L.n. Rozmiar Ilość (szt.)
1. 40 2
) 41 3
3. 42 5
4. 43 5
5. 44 5
6. 45 )
7. 46 3

- szta
L.n. Rozmiar Ilość (nar.)
1. 44 I


