
STRAZ MIEJSKA
w Bialymstoku

15-399 BiaJystok. ul. Sktadowa 11
tel. (85) 869-67-50

Znak sprawy: SM.AL.RAT.2710-6/18

Bialystok, dnia sierpnia 2018

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

Straz Miejska w Bialymstoku z siedzib^ ul. Skladowa 11,15-399 Bialystok
zaprasza do zlozenia oferty na wykonanie dostawy. o wartosci nieprzekraczaj^cej kwoty
okreslonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pozn. zm.), wyi^czonej ze stosowania przepisow w/w ustawy.

1. Opis przedmiotu zamowienia.

1) Przedmiotem zamowienia jest dostawa elementow umundurowania dla
funkcjonariuszy Strazy Miejskiej w Bialymstoku.

2) Kod CPV: 18223200-0 kurtki, 35113400-3 odziez ochronna i zabezpieczaj^ca.

3) Zakres dostawy oraz przewidywane ilosci elementow umundurowania okreslono
nast^pujqco:

Lp. Nazwa elementu umundurowania Ilosc Jedn. miary

1 Kurtka uniwersalna (przeciwdeszczowa) 50 szt.

2 Kamizelka sluzbowa odblaskowa 20 szt.

4) Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.

Lp. Nazwa elementu Opis elementu umundurowania

1. Kurtka uniwersalna

(przeciwdeszczowa)
1. kurtka w kolorze ciemnogranatowym, wykonana

z ortalionu o gramaturze 120 (+3/-3) g/m ,

2. kurtka zapinana na zamek blyskawiczny przykryty

plis^ zapinan^ na rzepy,

3. boki kurtki rozpinane na krotki zamek,

4. kurtka posiada kaptur chowany w kieszeni stojki

zapinanej na zamek blyskawiczny; dodatkowy

kaptur z ociepleniem polarowym przypinany do

kurtki na zamek blyskawiczny,

5. naramienniki zapinane na rzep,

6. na zewn^trz kurtki naszyte:

- dwie kieszenie gome z patkami zapinanymi na

rzepy,

- dwie dolne kieszenie z patkami zapinanymi na

rzepy (kieszenie dost^pne z gory i z boku),

7. koncowki r^kawow oraz do! kurtki zakonczone s^

sci^gaczem,



8. na dole kurtki wszyte szerokie, symetrycznie

rozmieszczone, szlufki na pas glowny,

9. napis w kolorze srebraym STRAZ MIEJSKA na

wysokosci lewej piersi nad kieszeni^ (szer. 12 cm

X wys. 5 cm) oraz na plecach (szer, okoto 31 cm x

wys. 10 cm), przypinany na rzep (lata w kolorze

kurtki),

10. na lewej gomej kieszeni naszyty rzep o wymiarach
szer. 7,5 cm x wys. 9 cm,

11. do kurtki dopinana na zamek blyskawiczny

pikowana podpinka (ocieplina o gramaturze 200

12. wszystkie rzepy musz^ bye w kolorze kurtki,

13. wymagania odnosnie zastosowanych rzepow:

-  surowiec: poliamid,

- konstrukcja podstawowa: tkana,

- powleczenie z tylu tasmy: poliuretan,

- gramatura: 300 g/m^ ± 10%,
- wytrzymalosc na rozerwanie kierunek gora-

dot: przeci^tnie 3.4 N/cm, min. 2.4 N/cm,

- wytrzymalosc na rozerwanie kierunek lewo-

prawo: przeci^tnie 10.9 N/cm , min. 7.6 N/cm ,

-  ilosc cykli zl^czen i rozt^czen: strata 50% po

10000 cykli,

-  sila zrywaj^ca: minimum 210 N/cm,

- kurczliwosc po praniu (3 x 60°C): max. 2%
dlugosc i 1% szerokosc.

Kamizelka stuzbowa

odblaskowa

Wymagania minimalne:
1, kamizelka wykonana z trwalej przewiewnej siatki
w pol^czeniu z kordur^ we fluoroscencyjnym
zdltym kolorze,
gramatura siatki: 360 g/m^ (± 5%),
gramatura kordury: 245 g/m^ (± 5%),
kamizelka posiada regulacj^ dlugosci na rzep na
ramionach oraz obustronn^ regulacj? w pasie na
parciane paski i mocne klamry.
kamizelka zapinana na kostkowy zamek
blyskawiczny kryty plis^ wzmocnion^ na rzep i
nap.

po prawej stronie kamizelka posiada napis STRAZ
MIEJSKA o wymiarach 12,5 cm x 5,5 cm
przyczepiony na rzep na wysokosci piersi
(czame litery na zoltym fluoroscencyjnym tie)
na tyle kamizelki znajduje si^ napis STRAZ
MIEJSKA o wymiarach wys. 10 cm x szer. 30 cm



mocowany na rzep (czame litery na zottym
fluoroscencyjnym tie); polozenie ok. 6 cm od
gomej kraw^dzi kamizelki.

Opcjonalne elementy kamizelki (zwi^kszaj^ce ocen^
przedmiotu):
1. kieszen na telefon (nad napisem STRAZ

MIEJSKA)
2. duza kieszen na dokumenty, zamykana patk^ na

rzep, o wymiarach szer. 13 cm x wys. 20 cm (pod
napisem)
uchwyt na latark^ dlug^
po lewej stronie kamizelka posiada:
- na wysokosci piersi czarny rzep o wymiarach

szer. 7,5 cm x wys. 9 cm
- na ramieniu uchwyt na mal^ latark^
- kieszen z siatki na radiostacj^ zapinan^ na nap

z gumk^ (nad rzepem)
- uchwyt do mocowania anteny od radiostacji
- kabura na kajdanki

- dwie pionowe kieszenie na wyposazenie
(magazynek, gaz lub mal^ latark^)

na tyle kamizelki uchwyt na palk^ sluzbow^ typu
"tonfa" umieszczony maksymalnie na lewym boku
kamizelki.

kamizelka posiada odpinane uchwyty do pasa
glownego na napy i rzepy.
wszystkie kieszenie zapinane na mocny rzep oraz
starannie wykohczone szar^ lamowk^.
kamizelka przeszyta 2 poziomymi pasami
wykonanymi z tasmy poliuretanowej w kolorze
kamizelki odpomej na p^kni^cia (przod i tyl
kamizelki).

2. Opis zawarty w ust. 1 pkt 4 niniejszego ogloszenia wskazuje ogolne wymagania
Zamawiaj^cego co do przedmiotu zamowienia. Uzyskanie pelnej wiedzy na temat
elementow umundurowania, w szczegolnosci w zakresie kolorystyki, fasonu oraz
zastosowanych rozwi^zan funkcjonalnych, wymaga zapoznania si? ze wzorami, ktore
dost?pne s^ w siedzibie Zamawiaj^cego w Bialymstoku przy ul. Skladowej 11, pok. 309,
od poniedzialku do pi^tku w godz. 7.00-15.00.

3. Zamawiaj^cy nie dysponuje zdj?ciami sortow mundurowych.

4. W celu potwierdzenia udzialu w post?powaniu oraz zgodnosci oferowanych elementow
umundurowania z wymaganiami Zamawiaj^cego, Wvkonawca zobowiazanv lest
dolaczvc do ofertv poiedvncze wzorv oferowanych produktow. wykonanych zgodnie
z wymaganiami Zamawiaj^cego.

5. Informacje o skladzie tkaniny zostan^ okreslone na podstawie metek wszytych
wprzedmioty umundurowania. W przvnadku braku metek - Wvkonawca zobowiazanv
iest dolaczvc odrebne oswiadczenie o skladzie tkanin wraz z oferta.



6. Minimalny wymagany przez Zamawiaj^cego okres gwarancji na dostarczone elementy
umundurowania - 12 miesi^cy. Okies gwarancji liczony jest od daty dostarczenia
elementow umundurowania do siedziby Zamawiaj^cego i podpisania protokolu odbioru.

7. Zestawienie rozmiarow poszczegolnych elementow umundurowania zostanie przeslane
Wykonawcy w zamowieniu, po podpisaniu z nim umowy.

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

9. Zamawiaj^cy odrzuci oferty Wykonawcow, ktorzy nie dol^cz^ oferowanych elementow
umundurowania lub dol^cz^ wzory niezgodne z wymaganiami Zamawiaj^cego.

10. Wszvstkie wzorv oferowanvch produktow zostan^ zwrocone Wvkonawcom niezwlocznie
po przekazaniu informacii o wvborze naikorzvstnieiszei oferty. Koszt zwrotu wzorow
ponosi Wykonawca. Zamawiaj^cy odesle wzory korzystaj^c z firmy kurierskiej wskazanej
przez Wykonawcy w zal^czonej do oferty informacji. Wykonawcy mog^ rowniez odebrac
wzory osobiscie, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiaj^cym dokiadnego terminu
odbioru.

11. Termin i warunki realizacji przedmiotu zamowienia.

1) Zamawiaj^cy wymaga realizacji zamowienia do dnia 30.09.2018 r.

2) Szczegotowe warunki realizacji zamowienia zostaly zawarte we wzorze umowy,
stanowi^cym Zal^cznik nr 3 do niniejszego ogtoszenia o zamowieniu publicznym.

3) Platnosc za zrealizowany przedmiot zamowienia nast^pi przelewem, w terminie 14 dni
od daty otrzymania przez Zamawiaj ̂cego poprawnie wystawionej faktury VAT.

12. Miejsce oraz termin sktadania ofert.

1) Oferty nalezy skladac w siedzibie Zamawiaj^cego:

Straz Miejska w Bialymstoku
ul. Skladowa 11, pok. 309
15-399 Bialystok

2) Termin skladania ofert uplvwa w dniu 13.08.2018 r. o godz. 12.00.

3) Oferty, ktore wplyn^ po wyzej wskazanym terminie, zostan^ zwrocone Wykonawcom
bez rozpatrzenia, na ich koszt.

4) Osoby uprawnione do kontaktow z Wykonawcami:

Ryszard Wnorowski, tel. (85) 869 67 55, e-mail: rwnorowski@um.bialvstok.pl

Ilona Flis-Bailey, tel. (85) 869 67 29, e-mail: iflis@um.bialvstok.pl

13. Wymagania odnosnie oferty.

1) Oferta musi bye napisana w j?zyku polskim i podpisana przez osob^ upowaznion^ do
reprezentowania firmy, zgodnie z form^ reprezentacji Wykonawcy okreslon^
w rejestrze s^dowym lub innym dokumencie, wlasciwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy.

2) Oferta powinna zawierac:

a) Wypeiniony formularz ofertowy - Zal^cznik nr 1.

b) Dol^czone wzory oferowanych produktow.



c) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagaj^ wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uplywem terminu
sktadania ofert.

d) Upowaznienie (pelnomocnictwo) do podpisania oferty powinno bye dol^czone
do oferty, o ile nie wynika zdokumentow rejestrowych firmy dol^czonych do
oferty. Upowaznienie (pelnomocnictwo) powinno bye przedstawione w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie za zgodnosc z oryginalem.

e) Informacjf (oswiadczenie) o skladzie tkaniny/surowca poszczegolnych
elementow umundurowania wprzypadku, gdy nie zostanie to okreslone na
metkach wszytych welementy umundurowania. Ewentualne atesty, certyfikaty,
itp.

f) Informacji dot. firmy przewozowej, z ktdrej korzysta Wykonawca - w celu
ulatwienia zwrotu wzorow Wykonawcom (zawieraj^cej nazw? firmy
przewozowej, adres i numer kontaktowy, numer klienta w przypadku gdy
Wykonawca posiada umow^ z dan^ firm^ przewozow^).

14. Opis kryteriow oraz sposobu dokonywania oceny i wyboru ofert.

1) Zamawiaj^cy dokona oceny wamych ofert kieruj^c si? nast^puj^cymi kryteriami
wyboru:

Lp. Kryterium Waga kryterium

1 Cena brutto 30%

2 Jakosc 70%

2) Sposob oceny oferty:

Obliczenie liczby punktow przyznanych kazdej ofercie zostanie dokonane na
podstawie wzorow:

C = ( Cmin / Chad ) X 100 X 30%
gdzie:
C - liczba punktow przyznanych z uwagi na cen? brutto,
Cmin - najnizsza oferowana cena brutto sposrod ofert nie podlegaj^cych

odrzuceniu

Cbad - oferowana cena brutto badanej oferty.

J = ( Jbad / Jmax ) X 100 X 70%
gdzie:

J - liczba punktow przyznanych z uwagi na jakosc produktu,
Jbad - punkty za jakosc produktu z oferty badanego Wykonawcy,
Jmax - punkty za jakosc produktu o najwyzszej warto^ci jakosciowej, sposrod

ofert nie podlegaj^cych odrzuceniu.
Zamawiaj^cy dokona oceny dostarczonych wzorow elementow umundurowania
w skali od 0 do 15 punktow. Ocenie podlegac b^dzie:

a) Jakosc zastosowanych materialow - od 0 do 5 punktow

W zaleznosci od rodzaju sortu mundurowego pod uwagi b^d^ brane:
- dobor wlasciwego materialu (sklad oceniany na podstawie wszytej metki

lub dol^czonego oswiadczenia o skladzie tkanin),
- jakosc zastosowanej tkaniny / surowca.



- cechy dobranych materialow (nieprzepuszczalnosc, elastycznosc,
wymagana gramatura, odpomosc na kurczliwosc, odpomosc na scieranie,
odpomosc na rozerwanie, itp.),

- jakosc dodatkow,
- wszelkie wady i bl^dy w materialach zastosowanych do wykonania

poszczegolnych elementow umundurowania, w tym ewentualne
zaci^gni^cia, brakuj^ce nitki, zgrubienia, itp.

b) Starannosc i estetyka wykonania - od 0 do 5 punktow

W zaleznosci od rodzaju sortu mundurowego pod uwag? b^d^ brane:
- prawidtowe wykonanie szwow bez zmarszczen i wyci^gni^c,
- proste przeszycia szwow,
-  starannosc wykonczenia sciegow,
-  symetrycznosc naszycia naszywek,
- rowne wszycie pagonow i kieszeni,
- prawidtowo wszyte zamki blyskawiczne,

- ewentualne zabrudzenia,

-  sposob ukladania si? elementu umundurowania na osobie,
- ogolny efekt wizualny,
- estetyka wykonania wszelkiego rodzaju szwow, wszyc, podszyc i l^czen,

c) Kolorystyka - od 0 do 5 punktow

Pod uwag? b?dq brane:
- jednolitosc kolorystyczna tkaniny / surowca,
- przebarwienia,

- zgodnosc koloru z wzorcowym kolorem umundurowania uzytkowanego
aktualnie przez Straz Miejsk^ w Bialymstoku.

3) Punkty przyznane kazdej ofercie b^d^ zaokr^glane do dwoch miejsc po przecinku.

4) W toku badania i oceny ofert zamawiaj^cy moze z^dac od wykonawcow wyjasnien
dotycz^cych oferty, a w przypadku jej niekompletnosci w zakresie wymaganych
dokumentow podmiotowych wezwie do ich uzupelnienia.

5) Zamawiaj^cy poprawi w tresci oferty:

a) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,

b) inne omytki polegaj^ce na niezgodnosci oferty z tresci^ ogloszenia o zamowieniu,
niepowoduj^ce istotnych zmian w tresci oferty, o ktorych zamawiaj^cy powiadomi
wykonawc?, a wykonawca wyrazi na nie zgod?.

6) Zamawiaj^cy udzieli zamowienia temu Wykonawcy, ktorego oferta:

a) spetnia wszystkie wymagania przedstawione w ogloszeniu o zamowieniu,

b) jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru wskazane w ust. 14 i uzyska
najwi?ksz^ wartosc punktow^ Wp = C+J,

c) nie przekroczy wartosci budzetu ustalonego przez Straz Miejsk^ w Bialymstoku na
realizacj? niniejszego zamowienia,

z zastrzezeniem ust. 16.

7) Jezeli wybor najkorzystniejszej oferty nie b?dzie mozliwy z uwagi na to, ze dwie lub
wi?cej ofert uzyska tak^ sam^ wartosc punktow^, wedtug wzoru Wp = C+J,



Zamawiaj^cy wezwie Wykonawcow, ktorzy ziozyli te oferty do zlozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiaj^cego ofert dodatkowych. Wykonawcy skladaj^c oferty
dodatkowe nie mog^ zaoferowac wyzszych cen niz zaoferowane wzlozonych
ofertach.

8) Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktora nie spetnia wymagan okreslonych w ogloszeniu
o zamowieniu lub ktorej tresc nie odpowiada tresci ogloszenia o zamowieniu.

9) Zamawiaj^cy powiadomi wykonawcow o wyniku post?powania faksem lub drog^
elektroniczn^ i zamiesci informacj? na stronie intemetowej zamawiaj^cego
w Biuletynie Informacji Publicznej http://smbiD.um.bialvstok.pl/

10) Wykonawca, ktory przedstawi najkorzystniejsz^ ofert?, b?dzie zobowi^zany do
podpisania umowy w sprawie udzielenia zamowienia publicznego (wzor stanowi
Zalqcznik nr 2).

15. Klauzula informacyjna dla Wykonawcow bior^cych udzial w post?powaniach
oglaszanych przez Straz Miejsk^ w Bialymstoku:

Zgodnie z art. 13 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^u z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119
z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO", informuj?, ze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straz Miejska w Bialymstoku,

ul. Skladowa 11, 15-399 Bialystok, tel. 85 869 67 50, adres e-mail:
strazm@um.bialystok.pl.

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych w Strazy Miejskiej
w Bialymstoku: e-mail: mzajkowski@um.bialystok.pl, tel. 85 869 67 52.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu zwi^zanym z niniejszym post?powaniem o udzielenie zamowienia
publicznego.

4. Pani/Pana dane osobowe mog^ bye ujawniane wykonawcom oraz osobom
zainteresowanym (np. dost?p do informacji publicznej), a takze podmiotom
przetwarzaj^cym dane na podstawie zawartych umow powi^zanych z przedmiotem
niniejszego post?powania; administrator w granicach przepisow prawa zapewni
poszanowanie prywatnosci dla osob, ktorych dane zostaly zawarte w ofercie.

5. Pani/Pana dane osobowe b?d4 przechowywane przez okres wynikaj^cy z przepisow
prawa dotycz^cych archiwizacji, tj. przez okres 5 lat.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakze ich niepodanie skutkowac moze uznaniem
oferty za niewazn^, moze uniemozliwic Zamawiaj^cemu dokonanie oceny spelniania
wanmkdw udzialu w post?powaniu oraz zdolnosci wykonawcy do nalezytego
wykonania zamdwienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z post?powania lub
odrzucenie jego oferty.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d4 podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana
dotycz^cych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo z^dania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;



- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych
narusza przepisy RODO.

9. Nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwi^ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni^cia danych

osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawq prawn^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy dopuszcza uniewaznienie niniejszego
post^powania.

podpis Kierownika ZamawiaJ^cego


