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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy 
 

Przedmiot zamówienia: 
„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 

dla OSP Wilków Polski” 
 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 
 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 
1. NAZWA I ADRES: 
Gmina Leoncin 
ul. Partyzantów 3 
05-155 Leoncin 
ug.leoncin@tlen.pl 
www.leoncin.nbip.pl 
tel.fax (22) 785-65-82/85, 785-66-00 
REGON 000538981:  NIP 531-13-59-622 
Godziny pracy: poniedziałek od 9:00 do 17:00 
Od wtorku do  piątku w godz. od 8:00 do 16:00 
 
2. RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: 
   Gmina Leoncin – administracja samorządowa 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. OPIS: 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego średniego 
       samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP Wilków Polski. 
1.2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 
1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach planowanej 
       inwestycji przewiduje się zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 
       z napędem 4 x 4. Samochód musi posiadać  Świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania 
       w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze 
      Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Dopuszcza się posiadanie przez samochód 
       świadectwa dopuszczenia w dniu odbioru pojazdu przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres 
      prac został określony w załączniku nr 4 do SIWZ. 
1.4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.14.42.10-3 Wozy strażackie 
1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie 
1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie 
1.7. Czy dopuszcza się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie 
2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
   Okres do dnia 20 listopada 2009 roku. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
1. WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIENIA 
   Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 
2. WARUNKI UDZIAŁU 
2.1. Opis warunków udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział DOSTAWCY nie 
       wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy 
       Prawo Zamówień Publicznych i warunki dodatkowe określone w SIWZ. 
2.2. Sposób dokonywania oceny spełniania powyższych warunków: na podstawie złożonych 
       dokumentów. 
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2.3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć DOSTAWCY w celu 
        potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
       Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
 a)   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
       działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
       zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 
  b)  Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
       Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
       Społecznego potwierdzające odpowiednio, że DOSTAWCA nie zalega z opłacaniem 
        podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 
        lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
        lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
        właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
        składania ofert. 
   c) Wypełniony druk  Oferta. 
   d) Parafowany projekt umowy. 
   e) Wypełniony druk „Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego na 
        podwoziu z napędem 4x4 dla  OSP Wilków Polski 
    f) Wypełniony druk „Doświadczenie zawodowe”. 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
  1.1. Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot 
        określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
        2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
2. KRYTERIA OCENY OFERT 
    2.1. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena. 
    2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 
3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
    3.1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
           zamówienia: www.leoncin.nbip.pl 
           Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać: 
           Siedziba  Zamawiającego Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, pokój nr 12 
    3.2. Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  
           Siedziba  Zamawiającego :Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, pokój nr 8 
           do dnia 15.10.2009 r. do godz. 10.00 
    3.3. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 15.10.2009 r. godzina 10.30 
           Siedziba  Zamawiającego :Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, pokój nr 12 
    3.4. Termin związania ofertą: Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
            Ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu Biuletyn Zamówień Publicznych w dniu 
             07 października 2009 roku numer ogłoszenia: 350134-2009 
 
              Wójt Gminy  
 
         /-/ Józef Mosakowski  
 


