
Gmina Kulesze Kościelne  
Ul. Główna 6 
18-208 Kulesze Kościelne  

Kulesze Kościelne, dn. 28.06.2021 r. 

RIO.5543.4.2021 

Rozeznanie cenowe 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 2 ust. 1  pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych  (Dz.U.2019 r. poz. 2019 ze zm.) 

 
I. Zamawiający:  Gmina Kulesze Kościelne 
Adres: ul. Główna 6 18-208 Kulesze Kościelne 
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl 
tel: (86) 476 90 10 
 
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: 

1. Zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Kulesze Kościelne. 

L.p. Opis Parametry techniczne przedmiotu zamówienia Ilość 

1 2 3 4 

1 
Kamera 
termowizyjna 

- rozdzielczość sensora 320 x 240 / 76.800 pixeli 

- zakres pomiaru temperatury od -20°C do 550°C 

- pole widzenia 32° 

- częstotliwość odświeżania >15 Hz 

- tryby pracy - 3 tryby pożarniczy, poszukiwania, pełnego 

koloru 

- stopień ochrony obudowy IP 67 

- materiał / obudowa korpus wykonany z kompozytu, 

wykorzystywanego przy produkcji samochodów 

wyścigowych 

- materiał / ekran szkło Gorilla Glass; odporny na 

intensywne ciepło, wodę, nie odbija światła 

- zakres detekcji od 30 cm do 548 m 

- matryca / sensor mikrobolometryczny VOx 

- zakres spektralny 7,5 - 14 µm 

- czułość termiczna < 70 mK 

- pamięć wewnętrzna wbudowana 4 GB (>4000 zdjęć) – 

zgrywanie za pomocą kabla micro USB 

- latarka - wbudowana 300 lumenów LED 

- interfejs użytkownika łatwy w obsłudze, 3 przyciski 

1 szt. 

2 
Umundurowanie 
koszarowe OSP 
kompletne  

- bluza do ubrania koszarowego  

- spodnie koszarowe z szelkami 

- czapka z daszkiem OSP 

- buty koszarowe 

3 kpl. 

 
 
II. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

mailto:sekretariat@kuleszek.pl


1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała  wypełniony i podpisany przez Wykonawcę 
formularz  cenowo - ofertowy – wg. załączonego wzoru. 
 

III. Osobą po stronie Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się  z Wykonawcami  i udzielania 
wyjaśnień dotyczących postępowania jest:  

Łukasz Kalinowski – podinspektor ds. wojskowości, obrony cywilnej, przeciwpożarowej. 

IV. Miejsce składania ofert: 

Ofertę cenową można złożyć w siedzibie zamawiającego, za pośrednictwem poczty, e-mailem w 
terminie do 12.07.2021 r. do godz. 1000  . 
Termin realizacji zamówienia: 16.08.2021 r. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia bez podawania 
przyczyny. 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowo-cenowy  

 

 

  

Z up. Wójta Gminy 

mgr Marzena Frankowska 

Sekretarz Gminy   

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

 

  



.................................................................  
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

NIP**):....................................................... 
REGON**):................................................  
tel.**): ....................................................... 
fax**): ....................................................... 
adres e – mail**): ..................................... 

 FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY  

Gmina Kulesze Kościelne 
ul. Główna 6 

18-208  Kulesze Kościelne 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………… r.  prowadzone w oparciu o art. 2 ust. 1  pkt. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zakup: 

1. Zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Kulesze Kościelne. 

L.p. Opis Parametry techniczne przedmiotu zamówienia Ilość 

1 2 3 4 

1 
Kamera 
termowizyjna 

- rozdzielczość sensora 320 x 240 / 76.800 pixeli 

- zakres pomiaru temperatury od -20°C do 550°C 

- pole widzenia 32° 

- częstotliwość odświeżania >15 Hz 

- tryby pracy - 3 tryby pożarniczy, poszukiwania, pełnego 

koloru 

- stopień ochrony obudowy IP 67 

- materiał / obudowa korpus wykonany z kompozytu, 

wykorzystywanego przy produkcji samochodów 

wyścigowych 

- materiał / ekran szkło Gorilla Glass; odporny na 

intensywne ciepło, wodę, nie odbija światła 

- zakres detekcji od 30 cm do 548 m 

- matryca / sensor mikrobolometryczny VOx 

- zakres spektralny 7,5 - 14 µm 

- czułość termiczna < 70 mK 

- pamięć wewnętrzna wbudowana 4 GB (>4000 zdjęć) – 

zgrywanie za pomocą kabla micro USB 

- latarka - wbudowana 300 lumenów LED 

- interfejs użytkownika łatwy w obsłudze, 3 przyciski 

1 szt. 

2 
Umundurowanie 
koszarowe OSP 
kompletne  

- bluza do ubrania koszarowego  

- spodnie koszarowe z szelkami 

- czapka z daszkiem OSP 

- buty koszarowe 

3 kpl. 

 
Ja/My, niżej podpisany/i, działając w imieniu i na rzecz: …………………………..…………………… 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:  Brutto: …………………………………zł 
(słownie złotych:……………………………………………………………………………..) 
2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 16.08.2021 r. 
3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty 

wyznaczonej na składanie ofert.  



4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i 
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

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

(miejscowość, data)                                                   (Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
          do podpisywania ofert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMOWA Nr …….. 

zawarta dnia ……………………............. pomiędzy: 

Gminą Kulesze Kościelne, z siedzibą w Kuleszach Kościelnych przy ul. Głównej 6 NIP: 722-161-23-43 

zwanym dalej  „ Zamawiającym”, którego reprezentuje : 

a) Stefan Grodzki –  Wójt Gminy Kulesze Kościelne  

    przy kontrasygnacie Ewa Klewinowska - Skarbnik Gminy Kulesze Kościelne 

a  firmą: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………….. zwanym dalej   Wykonawcą. 

§ 1.  Niniejsza umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 2 ust. 1  pkt. 1 cytowanej ustawy. 

§ 2. Zamawiający  zamawia  a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie  na 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   (przedmiot zamówienia) 

§ 3.1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy   ustala się na  ……………..…….….…… .  
2.Termin zakończenia  przedmiotu umowy  ustala się na  16.08.2021 r. 

 
§ 4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości: 

Netto ………………………... zł  + Vat ….. % tj. ………………………zł.,  

Brutto…………………………….zł 

(słownie złotych: …..……………………………………………………………………………….……… ) 

§ 5. 1.Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w 

ciągu 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury  i dostawie 

towaru.  

2. Za nieterminowe opłacanie rachunku Zamawiający za każdy dzień zwłoki zapłaci karę umowną w 

wysokości 0,1 % wartości rachunku. 

§ 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku 

zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za 

każdy dzień zwłoki; 

§ 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 



§ 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w 

formie pisemnej. 

§ 9. Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach,  po  jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

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

    (Podpis Wykonawcy)                                                                          (podpis Zamawiającego) 
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