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OGŁOSZENIE  
O ROZEZNANIU RYNKU 

 
przeprowadzanym na potrzeby przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę kombinezonów ochronnych dla ratowników SAR 
 
 
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę kombinezonów ochronnych dla ratowników SAR. Ww. postępowanie 
prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. poz. 2019). Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenie wartości zamówienia, 
warunków gwarancji jakości dla kombinezonów ochronnych, maksymalnego udzielanego przez 
producenta okresu gwarancji oraz możliwie najszybszego terminu naprawy lub wymiany ww. 
kombinezonów w ramach gwarancji i rękojmi.  
 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kombinezonów ochronnych dla ratowników SAR. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia o rozeznaniu rynku. 
 
2. MIEJSCE I TERMIN DOSTAWY 

 
Miejsce dostawy: Baza Materiałowo - Sprzętowa, ul. Indyjska 1, 81-366 Gdynia. 

 
Szacowany termin dostawy: 30/11/2021 w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w godz. od 09:00 do 
13:30. 
 
3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 
1) Cenę należy obliczyć w oparciu o kosztorys cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do For-

mularza cenowego. 
2) W kosztorysie cenowym należy określić ceny jednostkowe netto, stawkę podatku VAT, cenę jed-

nostkową brutto oraz łączną cenę brutto dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie ce-
nowym. 

3) Cenę jednostkową brutto należy określić poprzez powiększenie ceny jednostkowej netto o war-
tość podatku VAT. 

4) Cena ma obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia w wymaganej ilości, 
jakości i terminie. 



5) Wszelkie udzielone upusty mają być uwzględnione w cenach jednostkowych, określonych w kosz-
torysie cenowym. 

6) Cenę należy ustalić jako sumę wszystkich pozycji kolumny IX kosztorysu cenowego. Ustaloną 
w taki sposób cenę należy wpisać do Formularza cenowego.  

7) Cenę należy podać cyfrowo i słownie w polskich jednostkach pieniężnych (PLN) z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, równe 
i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę). 

8) Nie dopuszcza się podania ceny w walucie obcej. 
 

4. OKREŚLENIE MAKSYMALNEGO MOŻLIWEGO DO UDZIELENIA PRZEZ PRODUCENTÓW OKRESU 
GWARANCJI JAKOŚCI KOMBINEZONÓW OCHRONNYCH 

 
Maksymalny możliwy do udzielenia przez producenta okres gwarancji jakości kombinezonów 
ochronnych należy określić w miesiącach i wpisać do Formularza cenowego, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do Ogłoszenia o rozeznaniu rynku. 
 
5. OKREŚENIE WARUNKÓW GWARANCJI JAKOŚCI. 
 
Opis warunków gwarancji jakości należy dołączyć w formie załącznika do formularza cenowego, 
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o rozeznaniu rynku. 

 
6. OKREŚLENIE MOŻLIWIE NAJSZYBSZEGO TERMINU WYMIANY LUB NAPRAWY 

KOMBINEZONÓW OCHRONNYCH W RAMACH GWARANCJI LUB RĘKOJMI 
 
Najszybszy możliwy termin wymiany lub naprawy kombinezonów ochronnych w okresie gwarancji 
i rękojmi należy określić w dniach i wpisać do Formularza cenowego, którego wzór stanowi załącznik 
nr 2 do Ogłoszenia o rozeznaniu rynku. 

 
7. OSOBA SKIEROWANA DO KONTAKTU  
 
Osobą skierowaną do kontaktu jest: 
Jerzy Kiszczak 
p.o. Kierownik Wydziału Poszukiwania i Ratownictwa Morskiego  
Tel.: +48 515 011 074 
E-mail: jerzy.kiszczak@sar.gov.pl  

 
8. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE 

 
Odpowiedź na niniejsze ogłoszenie proszę kierować w terminie do dnia: 28 lipca 2021 r. do godz. 
12:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: jerzy.kiszczak@sar.gov.pl. 

 
Odpowiedź na niniejsze ogłoszenie proszę sporządzić i złożyć na Formularzu cenowym, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o rozeznaniu rynku wraz z kosztorysem cenowym, stanowiącym 
załącznik nr 1 do wzoru Formularza cenowego. 
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9. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Zamawiający oświadcza, iż: 
1) niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019); 

2) oświadczenie Wykonawcy złożone w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty 
w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 poz. 
1740). 

 
 

Załączniki: 
[Z-1] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
[Z-2] Wzór Formularza cenowego. 
 
 
 
          

……………………………………………………………… 
 


		2021-07-15T09:40:50+0200




