
URZĄD MIEJSKI W KONINIE 
Wydział  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

                                                         62-500 Konin, plac Wolności 1, tel. 63  2401111, fax  63  242-99-20,  sekretariat@konin.um.gov.pl , www.konin.pl  

 

WZ.5540.2.22.2020                                                                                 Konin, dnia 17.06.2020r. 
 
 

PUBLICZNY KONKURS OFERT 
                                        

 
Projekt realizowany w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego pod nazwą: 

"ŁÓD Ż RATUNKOWA DO DZIAŁA Ń PRZECIWPOWODZIOWYCH I POPRAWY 
BEZPIECZEŃSTWA NA AKWENACH WODNYCH MIASTA KONIN”  

 
I.  Zamawiający: 

 
Miasto Konin 
Plac Wolności 1 
62-500 Konin 
NIP 665-289-98-34  
Regon: 311019036 
 

II.  Przedmiot zamówienia: 
 
Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń. 
 

Główny kod CPV 34521400-9 
 

III.   Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1. 
 

IV.  Termin realizacji dostawy: 
1.Zamówienie wykonywane będzie w okresie od dnia zawarcia umowy 
(maksymalnie) do 31.08.2020r. 
2. Miejscem dostawy jest Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie Chorzniu, ul. 
Poznańska 69, 62-510 Konin 
 

V. Warunki uczestnictwa:  
1. Oferent musi posiadać doświadczenie zawodowe gwarantujące należyte 
wykonanie przedmiotu zamówienia tj. wykonał co najmniej trzy dostawy łodzi dla 
jednostek Państwowej Straży Pożarnej bądź Ochotniczej Straży Pożarnej. 
2. Na potwierdzenie należy wypełnić druk Informacja o posiadanym 
doświadczeniu (załącznik nr 3). 
 
 

 
VI.   Warunki wykonania zamówienia: 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
sprawdzenia w toku oceny ofert spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  



 

2. Wykonawca oświadcza również, że dysponuje odpowiednim potencjałem 
technicznym i zasobami do prawidłowego wykonania zamówienia. 
 

VII.    Kryteria oceny oferty: 
 
1. Cena – 80% 
2. Wydłużenie okresu gwarancji – 20% 
 

Ad. 1. Cena 

Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę, każdej następnej 
ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór:  

                 najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert 
C  = ---------------------------------------------------------------------- x 100 pkt  x  80 %  
                                              cena oferty badanej 
 
Ad. 2. Wydłużenie okresu gwarancji  

a) Minimalny okres udzielenia gwarancji to 2 lata (24 m-ce).  
Zaoferowanie krótszego niż minimalny okresu udzielenia gwarancji skutkowało będzie 
odrzuceniem oferty. 

b) Maksymalny okres wydłużenia okresu gwarancji to 3 lata (łącznie 5 lat gwarancji) Za 
zaoferowanie dłuższego okresu wydłużenia udzielenia gwarancji niż maksymalny 
wykonawca otrzyma taką samą ilość punktów, jak za wydłużenie  okresu gwarancji o 3 
lata.  

c) Wykonawca oferowane wydłużenie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia podaje w 
pełnych latach. Zaoferowanie okresu wydłużenia w niepełnych latach lub innych 
jednostkach czasu – zamawiający przyjmie do wyliczenia punktacji ilość pełnych lat, z 
zaokrągleniem „w dół” 

d) Oferta z najkorzystniejszym wydłużeniem okresu gwarancji otrzymuje maksymalną ilość 
punktów za wydłużenie okresu gwarancji, każdej następnej ofercie przyznaje się 
proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór:  

 
    wydłużenie okresu gwarancji (ilość lat) oferty badanej 

G = ---------------------------------------------------------------------------x 100 pkt x 20% 
  najkorzystniejsze wydłużenie okresu gwarancji (ilość lat) 

 
 

VIII.  Sposób przygotowania oferty: 
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,FORMULARZ OFERTY”        

(Załącznik Nr 2). Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. 
2.   Do oferty należy załączyć ofertę handlową proponowanego zestawu.   
 
 

IX.  Termin i sposób złożenia oferty: 
1. Ofertę należy złożyć do godz. 15.30 dnia 26.06.2020r. 



 

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej: 
 „Łód ź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń. Nie otwierać przed 29.06.2020r.” 
na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miejski w 
Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin.  

 
X.   Inne postanowienia: 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę, na podstawie potwierdzonego protokołu odbioru dostawy i płatna 
w ciągu 30 dni od daty przedłożenia jej zamawiającemu. 

2. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, w 
szczególności gdy: więcej niż jedna oferta zawiera podobne warunki realizacji 
zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; gdy 
przemawia za tym interes zamawiającego lub zachodzą inne istotne 
okoliczności, dopuszcza się przeprowadzenie z wykonawcami negocjacji 
dotyczących  warunków realizacji zamówienia. 

3. Miasto Konin zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert bez 
podania przyczyn oraz możliwości wyjaśniania treści oferty czy rażąco niskiej 
ceny. 

 
Dodatkowych  informacji  można uzyskać w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie tel.   63 240-11-31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik nr 1 

do publicznego konkursu ofert 
 z dnia 17.06.2020r. 

 
 

Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń. 
 
Opis parametrów – wymagań 

 
 

Lp. Opis parametrów - wymagań 

 

 

 

 

 

1. 

Łódź: 
- płaskodenny kadłub – aluminiowy,  
- podwójne dno, 
- długość łodzi: min. 4,0m. max 4,3m. 
- szerokość: min. 1,7m. max 1,8m. 
- zanurzenie: min. 0,07m. max. 0,24m. 
- masa własna: max. 350kg 
- max ilość załogi: 6 osób, 
- maksymalna nośność: min. 600kg, max. 650kg.  
- wykonana w z blachy aluminiowej min. 3mm., 
- profilowane dno i burty usztywniające konstrukcję łodzi, 
- podłoga w kokpicie, półpokłady, podest dziobowy.  
- podesty rufowe i pokrywy bakist wykonane z blachy antypoślizgowej – ryflowanej, 
- kategoria projektowa C, 
- kolor łodzi czerwony lub aluminiowy, możliwe połączenie obu, 
- komory wypornościowe – podwójne dno wzmocnione przekładkami, 
- wzmocniona pawęż przystosowana do montażu silnika, 
- ucho cumowe i dwa ucha holownicze na rufie, 
- relingi z rur aluminiowych,   
- knagi 4 szt. 
- Konsola sterownicza z przekładnią,  kierownicą, sterociągiem, manetką i cięgnami, 
- konstrukcja pod lampę zespoloną, 
-lampa zespolona z napisem STRAŻ z głośnikiem i manipulatorem. Max wysokość 
100mm, 
- dwie demontowane bakisty na burtach,  
- „Linka życia” na burtach łodzi, 
- Kotwica składana z liną min. 15 metrów długości, 
- koło ratunkowe z uchwytem, 
- rzutka ratunkowa z uchwytem,  
- pagaje z uchwytami 140 cm. – 2 szt., 
- bosak aluminiowy teleskopowy z uchwytami, 
- akumulator z pojemnikiem i przewodami, 
- światła nawigacyjne, 
- szperacz ręczy LED z uchwytem, 
- pompa zęzowa elektryczna – automatyczna, 12V, 
- instalacja elektryczna do urządzeń, z włącznikami na konsoli oraz z włącznikiem 
głównym, 
- dwa siedziska na rufie (sternik i miejsce obok), 



 

- suwadło do regulacji położenia fotela sternika i pasażera, 
- Stolik roboczy na rufie przy siedzisku pasażera, 
- gaśnica proszkowa 2 kg., 
- odbijacze z linkami 4 szt., 
- kamizelki asekuracyjne – 6 szt. 
- silnik zaburtowy o mocy 30 KM 4-suwowy wraz z śrubą, zamontowany już na 
łódce, 
- pasy transportowe – 2szt. 
 

Wykonawca wykona na łodzi napisy tj. STRAŻ i kryptonim  ( po ustaleniu z 
zamawiającym.) 
 

 
 
 
Ważne: 
 
1. Zestaw musi być przekazany z pełnymi zbiornikami paliwa i olejów. 
2. Po dostawie zestawu realizujący zamówienie jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie w 
miejscu ustalonym z zamawiającym. 
3. Oferent musi posiadać dostępność serwisu lub partnera serwisowego w promieniu 200km 
od miejsca dostawy lub oferować dojazd w przypadku serwisu/napraw. 
4. Do łodzi muszą być dołączone następujące dokumenty w języku polskim: 
- Książka gwarancyjna łodzi, 
- Wykaz wyposażenia dodatkowe (oraz karty gwarancyjne) 
- Instrukcja obsługi łodzi oraz wyposażenia, 
- Książka przeglądów serwisowych, 
- ‘Świadectwo klasy łodzi motorowej’ wystawione przez Polski Rejestr Statków lub inny 
podmiot uprawniony do kontroli jakości, 
5. Koszty transportu na miejsce  pokrywa oferent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 2 
do publicznego konkursu ofert 

 z dnia 17.06.2020r. 
 
NAZWA WYKONAWCY 
………………..………………….……..….. 
…………………………………….…..…… 
Tel………………………………………….. 
Fax……………….…………………..…….. 
e-mail…………….………………..……….. 
 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
Urząd Miejski w Koninie 
Plac Wolności 1 
62-500 Konin 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego 

 
 

 Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia17.06.2020r.  (znak pisma 
WZ.5540.2.22.2020) na: „Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń” składamy ofertę na 
wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

   ……….............................................................................................. zł (netto) 

 

+ ….…...................................................................................... zł podatek VAT 

 

= ........................................................................................................ zł (brutto) 

 

słownie :  ............................................................................................................................... 

.....................................................................................................................  złotych (brutto) 

Oświadczam, że posiadam uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania 
zamówienia. Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu 
ofertowym. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do wykonania 
zamówienia na warunkach wskazanych w publicznym konkursie ofert i podpisania umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 

 

(..........................................)                           (...........................................................................) 
          Miejscowość i data                                      Podpis i pieczęć 
 

 



 

Załącznik nr 3 
do publicznego konkursu ofert 

 z dnia 17.06.2020r. 
 
 
 
…………………………………………..… 

nazwa i adres wykonawcy 

 
 
 

Informacja o posiadanym doświadczeniu 

 
Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń. 

 
 
Oświadczam, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu następujących 
dostaw odpowiadających wymaganiom Zamawiającego:  
      
 
 

 
Lp. 

 
Nazwa i adres 
Zlecającego 

 
Informacje dotyczące 

zlecenia 

               Czas realizacji 
 

             Początek 
dzień/ miesiąc/rok 

               Koniec 
dzień/miesiąc/rok 

 
 

    

 
 

    

     

  
 
Załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane ww. usługi zostały wykonane należycie. 
 
 
 

.............................................................. 
Podpis i pieczątka  Wykonawcy 

 
 


