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Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP UZP w dniu 07.07.2016r. pod nr. 124869- 2016 
 
 
 
 
 ZP – 271/7/2016 
 
Belsk Duży, dn. 07.07.2016r. 
 
 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

    
 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na  podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004r.    
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164)  

            
 „Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu  ratowniczo –gaśniczego  z 
napędem  4x4 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym .”  
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 Gmina Belsk Duży 
ul. Kozietulskiego 4a 
05-622 Belsk Duży 
www.belskduzy.pl   
obrona@belskduzy.pl  
tel. /048/ 661 12 71 w.105, fax /048/ 661 13 40 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7.30 - 15:30  
 
2) Określenie trybu zamówienia: 
przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 
ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
3) Adres strony internetowej na której jest zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : 
 
www.bip.belskduzy.pl 
lub 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać osobiście w pokoju Nr 19 –  
 inspektor Sławomir Musiałowski  w godz. 8.00 - 15.00  
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 
 nie dotyczy 
 
4) Opis przedmiotu zamówienia : 
 

  1. Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo –gaśniczego  z 
napędem   4x4 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym. 
  2. Świadectwo  dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony 
przeciwpożarowej na terenie Polski, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze 
Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie  k/Otwocka - ważne na dzień składania ofert 
(dwie strony).  
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      3. Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w załączniku nr 5 do SIWZ.  
      4. Zakupione rzeczy wymienione w pkt. 1 przeznaczone będą na cele związane z ochroną 
           przeciwpożarową. 
 
kody CPV : 
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/        
 
34.14.42.10-3  - Wozy strażackie. 
 
5) Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowych i częściowych: 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 
 
6) Termin wykonania zamówienia do 15.12.2016r. 
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
 
    7. 1.O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się DOSTAWCY, którzy spełniają warunki 
określone w          
        art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i warunki dodatkowe określone w 
SIWZ. 
     7.2.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się DOSTAWCÓW, 
którzy 
       podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
    7. 3.Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne: 
        Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie 
        przedłożonych przez DOSTAWCÓW dokumentów na zasadzie – spełnia / nie spełnia. 
 
8) Informacja na temat wadium: 
 
    Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.  
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
 
Nazwa kryterium  Waga  
Cena  90 % 
Okres gwarancji 10 % 
 
 
 
 
10) miejsce i termin składania ofert: 
w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy w Belsku Dużym 
ul.Kozietulskiego 4 
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05-622 Belsk Duży 
Sekretariat 
 
do dnia 15.07.2016 r. do godz. 10.00  
 
 
11) miejsce i termin otwarcia ofert: 
w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy w Belsku Dużym 
ul. Kozietulskiego 4 
 05-622 Belsk Duży 
Sala Narad 
  
dnia 15.07.2016 r. o godz. 10.15. 
                           
12) termin związania ofertą 
 
okres 30 dni  od ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 14.08.2016 r. 
 
13) informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej 
 
14 ) informacja o ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów 
 
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów 
 
15) informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej. 
 
 
                            
                                                      
                                                                                                                      
 
                                                                                                                         WÓJT GMINY 
 
                                                                                                              / - /  Władysław Piątkowski 
 
 
 


