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REGON: 510207605 
Warunki płatności 

Przelewem w terminie 21 dni od 

daty otrzymania towaru oraz 

faktury VAT 

Konto w banku 

NBP O/0 Olsztyn 

97101013970065942230000000 

Zapytanie ofertowe 

 z dnia 04.08.2022 r. 

Upoważniamy 

Waszą firmę do wystawiania faktur VAT bez składania podpisu osoby z naszej strony 

uprawnionej ( upoważnionej) 

Nasz numer identyfikacji podatkowej NIP: 742 -000-73-89, który prosimy umieścić na fakturze 
L. p. Wyszczególnienie i opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. 

brutto (zł) 

Wartość 

brutto (zł) 

1. APARAT ODDECHOWY (MASKA UCIECZKOWA) 

CH15  

ROZMIAR: ONE SIZE 

PRODUCENT: AVON PROTECTION 

 

Opis:  

ultracienkie, jednorozmiarowe, oddechowe urządzenie 

ucieczkowe, które zapewnia minimum 15 minut ochrony 

dróg oddechowych, wzroku i twarzy przed zagrożeniami 

chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i 

nuklearnymi 

Aparat oddechowy nowej generacji zapewniający 

błyskawiczną ochronę przed czynnikami szkodliwymi.  

Ochrona przenośna.  

Niskoprofilowa, opływowa konstrukcja zapewnia 

dyskretne przechowywanie. 

Możliwość dopasowania dla wszystkich dorosłych 

użytkowników. 

Można nosić z okularami. 

Maska zaprojektowana, aby spełnić rygorystyczne 

wymagania użytkowników wojskowych i służb 

ratunkowych. Zatwierdzenie badania typu dla 

oznakowania CE – Moduł B: Certyfikat CE 722107 

Współczynnik ochrony i wydajność kaptura 

Strefa oddychania (ustno-nosowa) większa niż 2000 

Strefa głowy (oczna) większa niż 150 

Zakres rozmiaru szyi 307-457mm (12-18 cali) 

Czas zakładania Mniej niż 10s 

Ponowne oddychanie CO2 Mniej niż 2,5% 

Odporność na oddychanie 

Wdychanie przy 85 l/min Mniej niż 50 mm H20 

Wydech przy 85 l/min Mniej niż 7 mm H20 

Skuteczność bariery (testowana w ECBC) 

GB Większe niż 30 minut 

HD Większy niż 30 minut 

Wydajność Smartmana (Pełny test systemu) 

GB Większe niż 30 minut 

HD Większy niż 30 minut 

Wydajność filtra 

Penetracja cząstek stałych P3/P100 (mniej niż 0,03%) 

Opakowania 

Rozmiar opakowania (futerał) 254 x 140 x 51 mm (10" x 

5,5" x 2") 

szt. 5 
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WSTĘPNE WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1) W przypadku zainteresowania Naszym zapytaniem ofertowym proszę o uzupełnienie formularza 

ofertowego oraz przesłanie skanu podpisanego dokumentu do dnia 11.08.2022 r. na adres                  

e-mailowy: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl. 

2) Termin realizacji dostawy po złożeniu zamówienia w formie elektronicznej – do 09.09.2022 r.  

3) Termin związania ofertą – 60 dni.  

4) Kryterium oceny ofert: 100% cena ofertowa (brutto). 

5) Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego:  

Marzena Kulesza , tel. (89) 750 35 35, e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl. 

6) Osoba do kontaktów ze strony Oferenta: 

Imię i nazwisko: …………………………. 

tel.  kontaktowy…………………………... 

e-mail…………………………………..….  

7) Dodatkowe warunki dotyczące dostawy zamówienia: 

urządzenia muszą być fabrycznie nowe (tj. wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed 

dostarczeniem do Zamawiającego), nie używane, pochodzące z legalnego kanału sprzedaży 

producentów na rynek europejski. 

8) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar objęty zamówieniem w opakowaniach 

zapewniających właściwy stan techniczny zamówionego towaru w dni robocze od poniedziałku do 

piątku w godzinach 07.30-15.00 do siedziby Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży 

Granicznej. 

9) Adres do wysyłki: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława 

Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn, Sekcja Techniki Specjalnej 

10) Koszt i ryzyko dostawy ponosi Wykonawca. 

11) W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do 

poinformowania tej firmy o możliwościach dostarczenia towaru do Zamawiającego.  

12) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru na czas przewozu i ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, kompletność, jakość i uszkodzenia w trakcie 

transportu. 

13) Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawić do dyspozycji Wykonawcy zamawiany towar nie 

odpowiadający wymogom jakościowym i zażądać od Wykonawcy wymiany towaru na 

pełnowartościowy. 

14) Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców 

znajdujących się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami wprowadzonymi przez  ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę  oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.  z 2022r. poz.835). Oferty osób i 

podmiotów znajdujące się na ww. liście zostaną odrzucone. 

15) Ilość przedmiotów ujęta w kolumnie „ ilość” może ulec zmianie w zależności od wartości 

całkowitej oferty. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń w przypadku zmiany ilości 

przedmiotów zamawianych na podstawie rozpoznania rynku. 

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia oraz do unieważnienia 

postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny (również po złożeniu i rozpatrzeniu 

ofert) oraz odrzucenia ofert niekompletnych. 

17) Składając podpis poniżej Wykonawca potwierdza zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych oraz zapoznanie się i akceptację warunków zapytania.  

Rozmiar opakowania (bez futerału) 222 x 107 x 36 mm 

(8,7 x 4,2 x 1,4 cala) 

Rodzaj opakowania Zapakowany próżniowo i zapinany na 

zamek błyskawiczny w torbie transportowej 

Waga (z futerałem) 675g (1,49lb) 

Waga (bez futerału) 508g (1,12 funta) 

Okres przechowywania w opakowaniu 5 lat przy 

przechowywaniu w temperaturze od 5oF do 105oF (-15oC 

i 40oC) 

Instrukcja obsługi w języku angielskim. 

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY   
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18) O sposobie rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego oraz o wyborze Wykonawcy na 

dostawę przedmiotu zamówienia, Zamawiający poinformuje poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej w terminie 5 dni roboczych stosownej informacji w zakładce „Zamówienia publiczne” 

– „Ogłoszenia – zapytania ofertowe”. 

19) Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-

Mazurskiego Oddziały Straży Granicznej pod adresem:  

https://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html 

20) Informacje dodatkowe – uzupełniające do Oferty ze strony Oferenta: 
 

…………………………………………………………………………………………….……… 
 

  Zapoznałem się i akceptuję warunki  

             zapytania ofertowego 

 Potwierdzam otrzymanie dokumentu  

                              
 
 

 

 

                ………………………………………………………                                 .......................................................................  

                Data, podpis i pieczęć Oferenta (Wykonawcy)                              Data, podpis i pieczęć Zamawiającego 

 

 
 

 

 

 

https://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html

