
Jastrowie, dnia 10.07.2017r 

 
ZAPYTANIE CENOWE 

1. Zamawiający : 
Gmina i Miasto Jastrowie 
reprezentowaną przez p. Piotra Wojtiuka – Burmistrza 
z siedzibą 64-915 Jastrowie  
ul. Żymierskiego 79  
tel. 67 266 22 11 
fax. 67 266 23 42 
e-mail : sekretariat@jastrowie.pl  
Web: www.jastrowie.pl 

 
 

zaprasza do złożenia ofert na: 
Zakup samochodu strażackiego 

 
2. Opis pojazdu : 
 
Podwozie: 
Marka/model: JELCZ 
Rok produkcji: 1997 
Przebieg: 35000 km 
Typ silnika: diesel 
Moc silnika: 243KM 
Napęd: 4x4 
Skrzynia (typ): manual 6+wsteczny 
Wspomaganie układu kierowniczego  
Wymiary: 7600x2500x3500 mm 
 
Kabina załogi: 
- jednomodułowa , czterodrzwiowa na 6 osób, 
- siedzenie skrzynkowe, uchylne, tapicerowane, 
- kabina hydraulicznie podnoszona, 
- ocieplenie ścian, sufitu i podłogi, 
- oświetlenie wewnętrzne kabiny - w tym niezależne dla dowódcy, 
- pod siedzeniami miejsce na drobny sprzęt i narzędzia, 
- stopnie wyłożone blachą aluminiową, 
 
3.Zabudowa pożarnicza: 
- oryginalna zabudowa pożarnicza, 
- skrytki kryte żaluzjami, 
- dach pojazdu użytkowy wyłożony blachą aluminiową, 
- na dachu uchwyty na drabinę i węże ssawne, 
- balustrada ochronna, 
- z tyłu nadwozia drabinka wejściowa na dach, kogut, sygnał cofania z lampą sygnalizacyjną, 
- żaluzje aluminiowe pyło- i wodoszczelne, z uszczelkami bocznymi, ze wspomaganiem otwarcia i systemem 
wykluczającym samoczynne opadanie, 
- spody i ścianki schowków wyłożone blachą aluminiową, 
- skrytki przeznaczone na osprzęt wodny: prądownice, smok ssawny, rozdzielacz, itp., 
- konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzanie wody z ich wnętrza, 
- konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych, 
- poszycie zewnętrzne z aluminium, 
 
 



3. Instalacja wodna: 
- autopompa dwuzakresowa Rosenbauer NH 30  2400l/min, 
- zbiornik wody 5000 l z falochronami i włazem rewizyjnym, z aluminium, 
- zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu, króciec 2 x 75, 
- zbiornik na środek pianotwórczy 500 l 
- zbiornik wyposażony w instalację przelewową z możliwością grawitacyjnego opróżniania, 
- linia zalewania zbiornika przez autopompę, 
- linia szybkiego natarcia wraz z wężem wysokociśnieniowym z prądownicą, 
- przedział autopompy posiada podświetlaną tablicę z manometrem, manowakuometrem, regulator obrotów 
silnika, elektronicznym wskaźnikiem poziomu wody, wyłącznikiem silnika pojazdu „stop”, manometrem 
ciśnienia wody, 
 
4.  Zdjęcia pojazdu znajdują się na  linku 
https://drive.google.com/drive/folders/0Byb2DnfaQDtoZUhWVHNhbEZldFk?usp=sharing 
 

5.  Spośród złożonych ofert Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższa ceną .  

 

6. Ustala się minimalną cenę sprzedaży  120  000 zł brutto 

 

7 . Sposób przygotowania i złożenia oferty : 

1) Oferty składać w zamkniętej kopercie opisanej :  

Adres Zamawiającego 

 „OFERTA - na: Zakup samochodu strażackiego 

Nie otwierać do dnia 30.08.2017r do godziny 10:05 

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, 

3) Ofertę można złożyć na adres Zamawiającego pisemnie  

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty : 

1) Oferty należy składać do dnia 30.08.2017 r. do godziny 10:00 w sekretariacie 

Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie ul. Żymierskiego 79 64-915 Jastrowie. 

2) Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.08.2017 r. o godzinie 10:05 w Urzędzie Gminy i 

Miasta Jastrowie ul. Żymierskiego 79 64-915 Jastrowie. Pok. nr 13 

 

 

9.Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami w sprawie oględzin pojazdu  
Oskar Dąbrowski 
Komendant Miejsko-Gminny  
Związku OSP RP w Jastrowiu 
tel. 600 957 306 
 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie 

        Piotr Wojtiuk 

 

        …….………………………….. 

 

 

 

Załącznik : formularz ofertowy 

 



FORMULARZ OFERTOWY 
 

na  : 
zakup samochodu strażackiego 

 
1. Dane dotyczące kupującego: 
 
Nazwa:  ………………………………………………………………………………………………………….. 

Siedziba:  ………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu/faks: …………………………………………………………………………………………………………… 

adres e-mail:              …………………………………………………………………………………………………………… 

NIP:   …………………………………………………………………………………………………………… 

REGON:  …………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy: ……………..………………………………… 

 

Oferujemy zakup samochodu strażackiego 

 
 
Marka/model: JELCZ 
Rok produkcji: 1997 
Przebieg: 35000 km 
Typ silnika: diesel 
Moc silnika: 243KM 
Napęd: 4x4 
Skrzynia (typ): manual 6+wsteczny 
Wspomaganie układu kierowniczego  
Wymiary: 7600x2500x3500 mm 
 
 
Za cena brutto…………………………………………………………………. zł 

 
 
 
 
 
 

…………………………., dnia ……………..2017 r. 

……………………….………………………………………. 

                                    podpis kupującego 


