M-1-2310- 465/2022

Wrocław, 19 września 2022 r.

Ok 379~f01/2?
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 tekst ujednolicony ze zmianami)

OZNACZENIE SPRAWY:
M-I-231 O-465/2022
EDK-2g5
2022
ZAMAWIAJĄCY:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
NIP: 896-000-47-80 REGON: 930 156 216
Sekretariat: Tel. 47871 44 10 Faks 47871 41 25
OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU:
Aleksandra Flemming tel. 47871 3822

PRZEDMIOT I ILOŚĆ ZAMÓWIENIA:
I. Latarka Olight Warrior X Pro

6 kpI.

2. Lornetka Bushnell Prime l0x28 Roof 3 kpI.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU:

1. Latarka Ought Warrior X Pro

6 kpI.

Tryby pracy czas swiecenia:
-2 100* -1000 -300 lumenó~ 2 min ± 100 min
300 lumenow 480 min (8 h).

+

23 mm,

-

*2100 lumenów przy zasilaniu akumulatorem 21700 5000 mAb (w zestawie)
Dane techniczne
Zrodło ś”~iatla wydajna dioda Neutral White
Zasięg skuteczny: 500 m
Zasilanie: Ix akumulator 21700 w zestawie
Obudowa: aluminium lotnicze z twardą anodyzacją typ. Ill
Szybka: szkło utwardzane
Włącznik: typu klik (tył)
Wymiary: 149 mm x 26,2mm (głowica 39mm)
Waga: 239 g (z akumulatorem)
W komplecie z latarką znajduje się akumulator 21700 5000 mAh, kabel ładujący USS z magnetyczną
końcówką, smycz, kabura oraz silikonowa nakładka zwiększająca pewność chwytu.
-

2. Lornetka Bushnell Prime 10x28 Roof— 3 kpI.
Dane techniczne
Powiększenie: I Ox
Srednica obiektywu: 28 mm
Pole widzenia (m/l000m): 99
Zrenica wyjściowa: 2,8 mm
Odstęp źrenicy: 15mm
Minimalny focus: 3 m
Układ pryzmatów: Roof
Szkło optyczne: BaK-4
Powłoki: Fully Multi Coated
Waga: 403 g
W komplecie pokrowiec oraz gumowe osłony na obiektywy

Gwarancja na wszystkie produkty min 24 miesiące

WYMAGANE DOKUMENTY NA ETAPIE SKŁADNIA OFERT:
Towar musi być fabrycznie nowy (w I gatunku), dopuszczony do obrotu oraz użytkowania zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Produkt musi być dostarczony w oryginalnych,
nienaruszonych opakowaniach producenta.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Dostawa maksymalnie 4 dni od dnia wysłania zamówienia.
Miejsce dostawy: Magazyn Zespołu Uzbrojenia KWP we Wrocławiu
Adres: ul. Sokolnicza 12, 53-676 Wrocław, w godzinach 8:00— 15:00 tel.47 871 3233

WARUNKI POSTĘPOWANIA I ZAMÓWIENIA:
Płatność przelewem bankowym w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury VAT.
Kryterium wyboru oferty cena jednostkowa brutto waga 100 %.
O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (spełniających wymagania minimalne) ofert decydować
będzie kryterium najniższej ceny (jednostkowej określonej jako I zestaw / komplet).
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. w
szczególności: koszty dostawy, opakowania itp. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki.
łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT oraz podatkami i opłatami lokalnymi.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia Wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia bez wad w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia wad lub
niezgodności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania (zapytania ofertowego), unieważnienia lub
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zamawiający
może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki. które zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w przedmiotowym
zaproszeniu do złożenia oferty.
—

—

—

W postępowaniu nie mogą brać udziału wykonawcy wykluczeni na podstawie art. 7 ust. I ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835), tj:

a) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765 2006
i rozporządzeniu 269 2014 albo wpisani na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. I pkt 3;
b) wykonawcy. których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia I marca 2018
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593
i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765 2006
i rozporządzeniu 269 2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. I pkt 3;
c) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. I pkt 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765 2006 i rozporządzeniu 269 2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.. o ile
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka. o którym mowa w art. I pkt 3.

KARY UMOWNE:
I. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w każdym z następujących przypadków:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy
w wysokości 0,3 % wartości przedmiotu
umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwioki, licząc od następnego dnia po terminie, w
którym miało nastąpić wykonanie przedmiotu umowy,
b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości
0,3 % wartości reklamowanego przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
licząc od następnego dnia po terminie. w którym miało nastąpić usunięcie wad przedmiotu
umowy, lub
c) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn. za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca
w w~ sokości 10 0o wartości brutto przedmiotu
urnowy.
d) łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 2000 wartości umowy
2
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niezrealizowania
przedmiotu umowy w wymaganym terminie.
—
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