
Kulesze Kościelne, dn. 17.08.2022 r. 

RIO.5543.3.2022 

Rozeznanie cenowe 

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.). 

 
I. Zamawiający:  Gmina Kulesze Kościelne 
Adres: ul. Główna 6 18-208 Kulesze Kościelne 
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl 
tel: (86) 476 90 10 
 
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: 

1. Zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Kulesze Kościelne. 

L.p. Opis Parametry techniczne przedmiotu zamówienia Ilość 

1 2 3 4 

1 
Aparat 
powietrzny 

Aparat powietrzny M1 z butlą stalową 

W komplecie: 

 - Noszak M1 z zintegrowanym automatem M1 

 - Maska G1 

 - Butla powietrzna stalowa 6l/300bar z zaworem 

4 szt. 

2 
Umundurowanie 
koszarowe OSP 
kompletne  

 - bluza do ubrania koszarowego  

 - spodnie koszarowe z szelkami 

 - czapka z daszkiem OSP 

 - buty koszarowe 

5 kpl. 

3 
Pompa 
szlamowa 

Parametry techniczne: 

 Średnica przyłączy: 50 (2" ) mm 

 Wysokość podnoszenia: 30 m 

 Wydajność: 700 l/min. 

 Wysokość ssania: 8 m 

 Maksymalna średnica zanieczyszczeń: 20 mm 

 Waga: do 50 kg 

 Długość: 620 mm 

 Szerokość: 462 mm 

 Wysokość: 481 mm 

 Moc znamionowa: 2,9 kW 

 Moc maksymalna: 3,6 kW 

 Obroty: 3600 rpm 

 Pojemność: 163 cm3 

 Pojemność zbiornika paliwa: 3,1 l 

 Rodzaj paliwa: benzyna 

 Czas pracy bez tankowania: ~2,2 h 

 Rozruch: linka 

 

1 szt. 
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II. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała  wypełniony i podpisany przez Wykonawcę 
formularz  cenowo - ofertowy – wg. załączonego wzoru. 
 

III. Osobą po stronie Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się  z Wykonawcami  i udzielania 
wyjaśnień dotyczących postępowania jest:  

Łukasz Kalinowski – podinspektor ds. wojskowości, obrony cywilnej, przeciwpożarowej. 

IV. Miejsce składania ofert: 

Ofertę cenową można złożyć w siedzibie zamawiającego, za pośrednictwem poczty, e-mailem w 
terminie do 30.08.2022 r. do godz. 1000  . 
Termin realizacji zamówienia: 30.09.2022 r. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia bez podawania 
przyczyny. 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowo-cenowy  
2. Umowa. 

…………………….…………………… 

(data, podpis i pieczęć)  
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