
 
 

 
 

Zamówienie realizowane w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
pn.: „Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe "Trenażer LNG" służące do opracowania taktyki 
działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG”, 
nr umowy DOB-BIO9/15/02/2018 

 
 
 

Warszawa, dnia 30-06-2020 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej 
ul. Słowackiego 52/54 
01-629 Warszawa  
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro lub zamówienia wyłączonego  

ze stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie jej przepisów 
szczególnych 

 
Nr sprawy: 19 /20 

 
I. Zamawiający: 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 
ul. Słowackiego 52/54  
01-629 Warszawa 

Nazwa komórki organizacyjnej: Zakład Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów 
Decyzyjnych. 
Adres: ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa 
e-mail: wgawronski@sgsp.edu.pl 

 
Prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej  
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (bez podatków od towarów i usług)/ wyłączonego 
spod stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie jej przepisów 
szczególnych, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę: 
 

„Dwóch ton (słownie: dwóch ton) ciekłego gazu LNG  
do Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP  

Zlokalizowanej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Gen. Wiktora Thommée 16” 
 

II. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, dwóch ton ciekłego gazu LNG do Bazy Szkolenia 
Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Gen. 



 
 

Wiktora Thommée 16. Rozładunek LNG w formie naturalnej regazyfikacji w określonych 
ilościach i czasie (według potrzeb prowadzonych badań) z udostępnieniem cysterny (długość 
przewodów wyładowczych nie może być mniejsza niż 30 m) oraz jej obsługi w dniach dostawy 
(dwa następujące po sobie dni) w godzinach 14.00-18.00. 
 
 

III. Termin realizacji zamówienia: Realizacja zamówienia nastąpić musi maksymalnie  
do dnia 31 lipca 2020 r. przy czym preferowany przez zamawiającego termin  
to 23 i 24 lipca 2020 r. 
 

 
IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy: 
 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić niżej opisane warunki: 
 

W celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji, Wykonawca winien załączyć do oferty 
najpóźniej przed podpisaniem umowy/realizacją zamówienia aktualny wydruk/odpis  
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP 
(w formie skanu), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub aktualne 
pełnomocnictwo. 
 
Warunki udziału w postępowaniu: 
 
W celu spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca wraz  
z ofertą musi przedłożyć: dowód posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji 
przedmiotowego zamówienia, tj. wykaz (dokument własny) należycie zrealizowanych,  
w okresie ostatnich trzech lat od daty składania ofert, minimum 2 zamówień podobnych  
do przedmiotu zamówienia (dostawa i rozładunek LNG w formie naturalnej regazyfikacji na 
potrzeby badań, ćwiczeń lub szkoleń Państwowej Straży Pożarnej). 

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia  
na podstawie powyższych oświadczeń i dokumentów. 
Wykonawca, który nie spełni powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie 
wykluczony a jego oferta nie będzie podlegać dalszej ocenie. 
 

W zapytaniu nie mogą brać udziału pracownicy Zamawiającego a także członkowie  
ich najbliższych rodzin w rozumieniu art. 17 ustawy – Prawo zamówień publicznych.. 
 
V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Wszelkie zapytania / wątpliwości do treści zapytania ofertowego należy zgłaszać  

w formie pisemnej na adres: wgawronski@sgsp.edu.pl. 
Odpowiedzi zamieszczone zostaną na stronie internetowej BIP Uczelni. 

3) Oferta winna być złożona w najpóźniej do wyznaczonego terminu, tj.  
do dnia 9 lipca 2020 r. do godz. 12.00 na adres e-mail wgawronski@sgsp.edu.pl 

4) Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu na ich złożenie; 
5) Oferty złożone po wyznaczonym terminie (co wynikać będzie z rejestracji na skrzynce 

e-mail) nie będą rozpatrywane; 



 
 

6) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny; 
7) Oferta nie spełniająca warunków przedmiotowego zapytania ofertowego, w tym 

warunków przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1, zostanie odrzucona, 
8) Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem 

na język polski poświadczonym przez Wykonawcę; 
9) Oferta wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę winna 

być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.  
W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji  
nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, Wykonawca powinien 
załączyć do oferty skan oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii pełnomocnictwa.  
Uwaga: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana winien złożyć 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 
VI. Sposób obliczenia ceny oferty. 
 
Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia, określony w przedmiotowym 
zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem wszystkich czynności wchodzących w zakres 
zamówienia. Zamawiający przyjmuje cenę ofertową jako ryczałtową i nie przewiduje żadnego 
dodatkowego wynagrodzenia w trakcie realizacji umowy. Cena oferty winna obejmować 
wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym podatek VAT. Cenę należy 
podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza uwzględniając matematyczne zasady 
zaokrągleń. 
 
VII. Termin złożenia oferty.  
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 lipca 2020 r. do godziny 12:00. 
 
VIII. Opis kryteriów oceny ofert. 
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie 
następujące kryteria: 
 
Cena ofertowa brutto - 100 % 
 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za realizację 
kompletnego przedmiotu zamówienia. 
 
 
IX. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania. 
niezwłocznie wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany  
w ofercie. 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany  
w ofercie. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi 
niezwłocznie wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany  
w ofercie. 
 



 
 

 
 
X. Osobą/ami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest/są: 
1) Wiktor Gawroński 608059715 
 
XI. Informacje dodatkowe. 
 
W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe 
Zamawiającego, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający może odstąpić  
od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn lub zamknąć postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
 
 
Załączniki: 

1) Formularz oferty – załącznik nr 1 
 

 
*niepotrzebne skreślić 
**jeżeli dotyczy 


