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ZAPYTANIE OFERTOWE    

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 
 

1. Zamawiający: 

Gmina Smyków 

Smyków 91 

       26-212 Smyków NIP 658 19 39 608    REGON 291010719 

       tel/fax (41)3739181 

www.gmina.smykow.pl, email: gmina@smykow.pl 

reprezentowana przez Wójta Gminy Smyków 
 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

 

Doposażenie OSP Królewiec w zestaw: aparaty oddechowe komplet -2 sztuki, czujniki bezruchu 2 

sztuki, radiotelefony z ładowarką – 2 sztuki 

 

3. Termin realizacji zamówienia 30.09.2019r. 
 

4. Kryteria wyboru oferty: 100 %. cena.  
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5. Inne istotne warunki zamówienia: 
1 Aparat oddechowy- 2 sztuki zbudowany na zasadzie modułowej. Posiadający nowy wysoko/średnio 

ciśnieniowy reduktor, nowe pasy nośne i nowy układ manometr/sygnał alarmowy. Spełniające normy 137:2006 

w Unii Europejskiej Niemetalowy. Ergonomiczny, elastyczny noszak. Trzy uchwyty do przenoszenia i otwór do 

wpięcia liny ratowniczej. Wykonane z włókna aramidowego, wygodne wyścielenia pasów ramiennych i pasa 

piersiowego maska pełnotwarzowa Panorama sque: ergonomiczna konstrukcja maski pasująca do różnych 

twarzy, wizjer zapewniający szeroki kąt widzenia, pokryty anty zadrapania powłoka, bez optycznych 

zniekształceń (opcjonalnie okulary Triplex). 

Cześć twarzowa maski i półmaska wewnętrzna wykonane z wysokiej jakości tworzywa EPDM (specjalny 

polimer). 

Pasy nośne i paski wykonane z samowygaszającego się włókna aramidowego, spełniającego wymogi normy EN 

137 Typ 2. 

Odporne na działanie płomieni, fotoluniscencyjne taśmy na pasach naramiennych i pasie biodrowym. Gwizdek 

informujący o zbliżającym się końcu autonomii wbudowany w manometr. Manometr łączy z aparatem 

antystatyczny, giętki przewód HP/MP. 

Reduktor HP/MP wyposażony w zawór bezpieczeństwa. Butla kompozytowa 

Butla przeznaczona do używania z aparatami oddechowymi o otwartym obiegu. Wykonana j z tworzyw nie 

podlegających korozji. Pojemność: 6,8 l, Ciśnienie robocze: 300 bar. 

Waga: ok. 2,8 l ,Okres użytkowania: 20 lat, Okres legalizacji: 5 lat, Zgodna z normą: EN  

12245 

2.Czujnik bezruchu 2 sztuki parametry techniczne 

Waga 215g, wymiary (mm)h x w x d100 x 70 x 40mm, częstotliwość górna(Hz)2900 (200Hz) 

alarm102-112LAeg, 30 s d BA ,alarm wstępny 86-102LAeg69dBA, zasilanie CR123  

-trwała solidna budowa, kompatybilny z wszystkimi typami aparatów oddechowym ,wyraźny alarm akustyczny 

i wizualny, lampki śledzące, rejestr zdarzeń  

3. Radiotelefon 2 sztuki  wyposażony w 4-wierszowy wyświetlacz, klawisze do obsługi menu, możliwość 

obsługi nawet 1000 kanałów, pięciu programowalnych przycisków, przycisku alarmowego. Radiotelefon 

spełniająca normę IP68 (E) na wypadek zanurzenia oraz posiadają certyfikat FM. Wersja E  poprawiająca  

wydajność pracy radiotelefonu, jego zasięg i czas pracy akumulatora. Duży głośnik z przodu urządzenia oraz 

funkcja Inteligentny dźwięk, która automatycznie dostosowuje głośność radiotelefonu do natężenia hałasu w 

otoczeniu. Certyfikat iskrobezpieczeństwa (FM) Szczelnie zabezpieczona przed wpływem wiatru i kurzu oraz 

wnikaniem wody przy zanurzeniu na głębokość 1 metra przez 30 minut (IP57).Musi posiadać ładowarkę i 

akumulator w zestawie Specyfikacja produktu: 

Liczba kanałów-1000 

Zakres częstotliwości 136-174MHz 

Zasilanie 7,5V 

Temperatura pracy -30 ~ +60 °C 

Średni czas pracy akumulatora tryb analogowy: 7 h 

Odbiornik: 

Zakresy częstotliwości 136-174 MHz 

Odstęp międzykanałowy 12,5/20/25kHz 

Stabilność częstotliwości ± 0,5 ppm 

Czułość w trybie analogowym (SINAD dla 12 dB) Typowa0.3 μV (12 dB SINAD) 

 Czułość w trybie cyfrowym5% BER : 0.25 μV 0  

Intermodulacja (TIA603D) 70 dB , 

Selektywność sąsiedniokanałowa (TIA603A)-1T60 dB przy 12,5 kHz, 

Selektywność sąsiedniokanałowa (TIA603D)-2T-45 dB przy 12,5 kHz 

Tłumienie sygnałów pasożytniczych (TIA603D) 70 dB 

Nominalna moc akustyczna0,5W 

Zniekształcenia akustyczne przy nominalnej mocy akustycznej 5% (typowe: 3%) 

Przydźwięki i szumy/ -45 dB przy 20/25 kHz 

Charakterystyka audio TIA603D 

Promieniowanie pasożytnicze (TIA603D) -57dBm 

Zakresy częstotliwości 136-174 MHz 

Przenikanie pyłu i wody IEC 60529 - IP5 

 

 

 

6. Sposób przygotowania oferty. 

      Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty. 



 

7. Miejsce i termin złożenia ofert. 

      Oferty można składać w następujący sposób: 

1. drogą elektroniczną na adres e-mail:  sekretariat@smykow.pl lub 

2. faxem: 413739181 lub 

3. drogą pocztową na adres: 

Urząd Gminy w Smykowie 

Smyków 91 

26-212 Smyków  

Oferty należy składać do:  17.09.2019r, godz. 15.30 

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 5 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie 

internetowej :www.bip.smykow.pl 

 

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie. 

 

Imię i nazwisko: Iwona Koza 

Tel. 413739181 

E-mail: iwona.koza@smykow.pl 

 

 

 

 

.................................................................... 

             

                                                                                                         (data, podpis Wójta)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


