
 
 

 

  
 

Warszawa, dnia 22-10-2020 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej 
ul. Słowackiego 52/54 
01-629 Warszawa 
Zakład Teorii Procesów Spalania i Wybuchu RW-P5/1 
 

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: 47/20 
 

I. Zamawiający: 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, 
Nazwa komórki organizacyjnej Zakład Teorii Procesów Spalania i Wybuchu 
Adres: ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa 
e-mail: lzubek@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: 

 
Modyfikacja stanowiska badania dymotwórczości materiałów i toksyczności produktów ich  

rozkładu termicznego i spalania  metodami wg: ISO 5659-2, Kodeksu FTP część 2  
oraz PN-EN 45545-2 

 
II. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest Modyfikacja stanowiska badania dymotwórczości materiałów 
i toksyczności produktów ich  rozkładu termicznego i spalania  metodami wg: ISO 5659-2, 
Kodeksu FTP część 2 oraz PN-EN 45545-2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
przedstawia załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  
 



 
 

Dostawę należy dokonać do siedziby zamawiającego w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  
od pracy. 
 
III. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do dnia 15.12.2020 r. 
 
IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:  
W celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji Wykonawca winien załączyć do 
oferty najpóźniej przed 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.  
 
W celu potwierdzenia, że oferowane produkty spełniają minimalne warunki określone 
w załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 
oferty specyfikacje techniczne oferowanych produktów, z których jednoznacznie będzie 
wynikać, że wszystkie warunki zostają spełnione.  
 
W zapytaniu nie mogą brać udziału pracownicy Zamawiającego a także członkowie  
ich najbliższych rodzin w rozumieniu art. 17 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający zastrzega, że wykonanie przedmiotu zamów2ienia nie może zostać powierzone 
podwykonawcom. 
 
V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Oferta winna być złożona w terminie do dnia 26 października 2020 r. do godziny 

15.00 w postaci wypełnionego i podpisanego przez uprawnioną osobę „Formularza 
ofertowego”, który stanowi załącznik nr 1, na adres e-mail: lzubek@sgsp.edu.pl. 

3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny. 
4) Dokumenty mogą być sporządzone w języku polskim. 
5) 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 Załączniku nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty 



 
 

towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym podatek PTU. Cenę należy podać w złotych 
polskich z dokładnością do 1 grosza. 
 
VII. Termin złożenia oferty.  
Ofertę należy złożyć w terminie do 26 października 2020 r. do godziny 15.00 
 
VIII. Opis kryteriów oceny ofert. 
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie 
następujące kryteria: 

1) Cena ofertowa brutto - 100 % 
 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wymagania Zamawiającego, 
która zaoferuje najniższą cenę spośród wszystkich, nie podlegających odrzuceniu ofert. 
 
IX. Informacja o sposobie powiadomienia Wykonawców o wynikach prowadzonego 
postępowania. 
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. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są: 
1) Bożena Kukfisz – tel.: 22 56 17 604, bkukfisz@sgsp.edu.pl  
2) Marzena Półka – tel.: 22 56 17 712, mpolka@sgsp.edu.pl  
3) Łukasz Zubek  – tel.: 22 56 17 526; lzubek@sgsp.edu.pl 
 
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) Opis przedmiotu zamówienia 
2) Formularz ofertowy 


