INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy
85-018 Bydgoszcz, ul. ks Piotra Skargi 2. tel. 52 376 17 00. fax 52 376 17 34
e-mail wios@wios bydgoszcz.pl www wios.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dniao 08.2019 r.
WIOS-WP.272.6.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, ul.
ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.) zaprasza do sktadania ofert na Dostawe^
srodkfiw ochrony indywidualnej.
Wartosc zamfiwienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rbwnowartosci kwoty 30 000 euro.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa srodkow ochrony indywidualnej dla inspektorow WIOS w
Bydgoszczy realizuja_cych kontrole w zakresie przestrzegania przepisdw ochrony srodowiska na terente
wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego Przedmiotzam6wieniaobejmuje:
1. Kamizelka ostrzegawcza: - 75 szt.
Kamizelka dla dorostych, material z6lty fluorescencyjny 100% poliester, gramatura 120g/m2 dwa
poziome pasy odblaskowe o szerokosci 5cm, wykonane ze srebrnej tkaniny zapiecie na dwa
rzepy Z nadrukiem na plecach o tresci: Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy"
2. Odziez multiochronna : - 75 kpl.
I)
Kurtka softshell: Powtoka 96% poliester, 4% elastan, podszyta polarem, tkanina
"oddychaj^ca" (3000MM) oraz wodoodporna (5000MM) - wewna.trz membrana TPU chroni przed deszczem oraz wiatrem, a jednoczesnie pozwala sk6rze "oddychac",
podszewka 100% poliester fleece. Kurtka zapinana na zamek btyskawiczny. Kotnierz w
formie st6jki, kaptur z siateczkowa. podszewka.. Kurtka posiada dwie kieszenie po
zewnetrznej stronie oraz jedna na klatce piersiowej zapinane na suwak. R^kawy
zakohczone na rzep, umo±liwiaj^ce regulacje ich szerokosci, dot kurtki z mozliwoscia.
6cia.gniecia za pomoca. troczkfiw.
2) Bluza polar damska/meska: bluza polar wykortczona kontrastowymi dodatkami, material:
Fleece, 100% poliester, gramatura: 220 g/m2, dwie kieszenie przednie zapinane na zamek
Wyskawiczny, kotnierz stoj^cy z zabezpieczeniem zamka pod broda,, ozdobne szwy, dolny
sciqgacz regulowany za pomoca. elastycznego sznurka.
3) Spodnie robocze: Gumka w talii po bokach 5 kieszeni, z czego 1 kieszen na miarke.
Sktad: 65% poliester, 35% baweJna, 235 g/m2. Kontrastowe kolory, wewna.trz nogawek
miejsca na nakolanniki.
4) Obuwie ochronne: Trzewik ochronny za kostk§ S1, podnosek kompozytowy wytrzymaly na
uderzenia z energia. 200J oraz zgniecenia do 15 kN. Wierzchnia czesc buta: sk6ra
dwoinowa o grubosci 1,6-1,8 mm. Wysciolka zapobiegaja.ca otarciom, z przewiewnej
tkaniny, wchlaniaja,ca pot. Podeszwa PU/PU. Wiasciwosci podeszwy: olejoodporna,
odporna na weglowodory, antyelektrostatyczna, absorpcja energii piety, posiada
wlasciwosci antyposlizgowe SRC. WMadka wymienna
3. Maski jednorazowe: 150 szt.
])
P6Jmaska FFP3 - 50 szt. do ochrony drbq oddechowych uzytkownika przed szkodliwym
oddziatywaniem zanieczyszczeri powietrza wystepuja.cych w postaci czqstek sta^ych i/lub
ciektych tworza.cych aerozole (pyfy, dymy, mgty)do 30x NDS. Czasza p6lmaski: Igtowana

1

wtoknina poliestrowa, wloknina polipropylenowa typu melt blown, wtoknina ostonowa.
Elementy dodatkowe: Zaw6r wydechowy, zacisk nosowy dla doszczelnienia poJmaski w
obrebie nosa, uszczelka nosowa z pianki polietylenowej. zapinki tasm nagtowia do regulaqi
ich dlugosci, tasma naglowia.
2)
PoJmaska FFP2 - 100 szt. do ochrony dr6g oddechowych uzytkownika przed szkodltwym
oddzialywaniem zanieczyszczen powietrza wystepuj^cych w postaci czqstek statych i/lub
cieklych tworza_cych aerozole (pyty, dymy, mgty)do 10x NDS. Czasza poJmaski: Igtowana
wtoknina poliestrowa, wt6knina polipropylenowa typu melt blown, wfoknina ostonowa.
Elementy dodatkowe: Zaw6r wydechowy, zacisk nosowy dla doszczelnienia poJmaski w
obrebie nosa, uszczelka nosowa z pianki polietylenowej, zapinki tasm naglowia do regulaqi
ich dlugosci, tasma nagtowia
4. Kombinezon jednorazowy: -150 szt.
Kombinezon zapewnia wysoka. ochrone przed szkodliwym pytem i drabnymi rozpryskami
niebezpiecznych cieczy oraz biologicznymi substancjami niebezpiecznymi. Zapewnia ochrone
chemiczna. Typ 5 i 6. Posiada wtesciwosci antystatyczne i niepyl^ce. Material: 100% polipropylen 65g/m2. Ochrona zgodna z kategoria, III odzie±y ochronnej: typ 5 - pyJoszczelny, typ 6 ograniczona szczelnosc natryskowa. Ochrona biologiczna: zgodnie z norma^ EN 14126. Wlasnosci
antystatyczne: zgodnie z norma, EN 1149-1. Ochrona przeciwko skazeniu radioaktywnemu:
zgodnie z norma. EN 1073-2 (bez zapewnienia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym).
5. Rekawice lateksowe (nitrylowe): - 75 opak.
R^kawice nitrylowe w kolorze czarnym, syntetyczne bezpudrowe rekawice. Spefniaj^ wymagania
Europejskiej Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC oraz Europejskiej Dyrektywy o
Srodkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC jako kategoria III, chroni^ce przed zagrozeniami o
najwyZszym stopniu ryzyka. Opakowanie 100szt (Rozmiar: M-50 opak. L-10 opak. S-15 opak
6. Kalosze wysokie: - 75 par.
Wysokie, czarne kalosze z wierzchu wykonane z PCV, podszewka z dzianiny poliestrowej
Wysciotka w!6knikowa wymienna, Podeszwa wykonana z PCV. Siegajqce do 3A tydki. Czubek
obuwia
wzmocniony chropowata. nadlewk^ by bardziej zwiekszyc wytrzymaJosC obuwia.
Dodatkowo do kaloszy dofozony pasuj^cy ocieplacz wykonany w wtokniny poliestrowej
7. Kask ochronny: - 75 szt.
Helm ochronny z ABS. Wiezba z poliamidu: 3 tasmy tekstylne z 8 punktami mocowania Potnik z
gqbki. Ergonomiczny system regulacji One-D Rotor. System regulacji ROTOR : obw6d gtowy od 53
do 63 cm. 2 mozliwosci regulacji pozycji (g6ra/d6J) dla wiekszego komfortu. Pas odblaskowy.
Izolacja elektryczna do 1000 VAC/1500 VDC. Sprzedawany z paskiem podbrbdkowym
posiadaj^cym 4 punkty mocowania. WydajnosC w -30°C.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca dostarczy Zamawiaj^emu szczegotowa^ tabel?
rozmiar6w, na podstawie kt6rej Zamawiaj^cy okresli ilosci odziezy w poszczeg6lnych rozmiarach.
Zamawiaj^cy zastrzega sobie okres 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamowienia na wymiane
nieuzywanej odzie±y ochronnej na inny rozmiar.
II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamdwienie zostanie zrealizowane do dnia 15-10.2019 r.
III. WARUNKI PtATNOSCI
Podstawa zaplaty: faktura.
Platnosc: w terminie minimum 14 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca wodpowiedzi mazapytaniezobowi^zanyjest:
> zlozyc podpisan^ przez osobe upowa±nionq do reprezentowania Wykonawcy oferte w formie
pisemnej, fax-em lub elektronicznie wg wzoru formularza oferty (zat^cznik nr 1 do zapytania
ofertowego),
> do*a,czyc do oferty karte katalogow^ ka±dego zaoferowanego produktu,
> w przypadku, gdy oferta zostala podpisana przez osobe^ reprezentuj^cq Wykonawce nale±y

dola.czyC do oferty PeJnomocnictwo
Oferta powinna okreslafi cene brutto za catosc zamowienia okreslonego w opisie przedmiotu
zam6wienia.
V. SPOS6B OCENY OFERT

1. Zamawiaja,cy dokona oceny ofert, kt6re spetniaja_ warunkt udziatu i tym samym nie podlegaja.
odrzuceniu, na podstawie ceny oferty obliczonej zgodnie z formularzem ofertowym, tj. ceny ogotem.
2. Cena oferty musi zawierac wszystkie koszty zwiqzane z realizacja. przedmiotu zamdwienia, zostac
podana w PLN z dokladnoscia^ do dw6ch miejsc po przecinku.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy moze z^dat od Wykonawc6w wyjasnien dotycza.cych
tresci zlozonych ofert.
4. Zamawiaj^cy odrzuci oferte jezeli:
1) jej treSc nie odpowiada treSci zapytania ofertowego,
2) zawiera bledy wobliczeniu ceny
Zostanie wybrana oferta z najnizszg cen^.
Z wybranym Wykonawcq zostanie zawarta umowa.
VI. WARUNKI UDZIAtU

x
>
>

uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zambwienia;
dysponowanie niezb^dng. wiedz^, doSwiadczeniem, potencjatem ekonomicznym i technicznym
gwarantuj^cym nalezyte wykonanie zamdwienia.

VII. OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTOW
> Malgorzata Nowicka - tel. 52 376-17-26,
e-mail: malqorzata.nowicka@wios.bvdqoszcz pi
VIII. SKtADANIE OFERT
1. Oferty nale±y sWadac wterminiedo dnia 30 sierpnia 2019 roku wjednej zform:
•
pisemnej na adres Wojewfidzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
85-018 Bydgoszcz, uL ks. Piotra Skargi 2 (sekretariat- pokoj nr22);
• faxem na nr 52376-17-34;
• elektronicznie na adres e-mail: sekretahat@wios.bydqoszcz.Dl
2. Oferty zlo±one po terminie nie bedq rozpatrywane
3. Wykonawca mo±e przed uptywem terminu sWadania ofert zmienic lub wycofac swoj^ oferte
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaja_cy moze za_da6 od Wykonawc6w wyjasnien
dotyczqcych tresci zlo±onych ofert.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporza^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6!ne
rozporza,dzenie o ochronie danych) (Dz Urz UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje,
ze:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewbdzki Inspektor
Ochrony Srodowiska, 85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2,
2- inspektorem ochrony danych osobowych w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska
jest Pan Andrzej Majda, kontakt: iod@wios.bvdgoszcz pi. tel 52 376-17-00;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu
zwia.zanym z postepowaniem o udzielenie zambwienia, prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na: Dostaw^ srodkbw ochrony indywidualneji nr postepowania; WIOSWP.272.6.2019;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda, osoby lub podmioty, kt6rym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy ustawy o dostepie do informacji
publicznej
5 Pani/Pana dane osobowe beda, przechowywane, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem
akt, stanowigcym zala.cznik nr 5 do Rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zaktedowych, przez okres 5 lat od dnia
zakortczenia niniejszego postepowania.
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda. podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotycza^cych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo za^dania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktdrych mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych narusza
przepisy RODO;
8. nie przysluguje Pani/Panu:
a wzwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lube RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstaw^ prawna. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
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Zata.cznik nr 1 do
zapytania ofertowego
FORMULAR2 OFERTY

Zamawiaja,cy: INSPEKCJA OCHRONY 6RODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY

SRODOWISKA w BYDGOSZCZY
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

Nazwa zamowienia: ,,Dostawa srodkow ochrony indywidualnej"
Nazwa wykonawcy:

Adres:
NIP:

e-mail:

telefon:

telefaks:

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Dostawe srodkow ochrony indywidualnei oswiadczam/v.
ze:
1. sktadam/y ofert§ na wykonanie zamowienia i w przypadku jej wybrania zobowigzuje/my sie do
wykonania zamowienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym za kwote:
1.1 Kamizelka ostrzegawcza - 75 szt:
cena brutto ta.czna (za 75 szt.)

zt (stownie:

)

1.2 Odziezmultiochronna-75 kpl.:
1.2.1 Kurtka softshell:
Cena brutto za 1 sztuke

zt

1.2.2 Bluza polar damska/meska:
Cena brutto za 1 sztuke

zt

1.2.3 Spodnie robocze:
Cena brutto za 1 sztuk?

zt

1.2.4 Obuwie ochronne:
Cena brutto za 1 sztuke

zt

Cena brutto tqczna (za 75 kpl.)

zt (stownie:

1.3 Maski jednorazowe - 150 szt:
1.3.1 Potmaska FFP3:
Cena brutto za 1 sztuke

zt

1.3.2 Potmaska FFP2:
Cena brutto za 1 sztuke

zt

)

Cena brutto tqczna (za 150 szt.)

zt (stownie:

1.4 Kombinezon jednorazowy-150 szt:
cena brutto Jcjczna (za 150 szt.)

zt(stownie:

1.5 R^kawice lateksowe (nitrylowe) - 75 opak :
cena brutto taczna (za 75 op.)

z.\: ...

1.6 Kalosze wysokie - 75 par:
cena brutto tqczna (za 75 par)

zt (stownie: ...

1.7 Kask ochronny - 75 szt:
cena brutto taczna (za 75 szt.)

zt (stownie:

miejscowosc, data

podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^cta, imiennaj

