
 

 

 

 

 

 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów i gadżetów reklamowych 

wykorzystywanych w działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:  Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00038.2015    27.07.2015 r. 

l.dz.: ZP.KW-00194/15    

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły 

zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

ZAPYTANIA: 

1. Pozycja 15 – Dzwonek rowerowy. Dzwonek o podanych przez Zamawiającego wymiarach nie 

występuje. Wnosimy o dopuszczenie dzwonka o wymiarach 5,4 cm x 5,5 cm. 

2. Pozycja 22 – Lampka rowerowa. Opisana przez Zamawiającego lampka nie jest niedostępna. 

Dostawa przewidywana jest na 30 października. W związku z tym wnosimy o dopuszczenie 

dostarczenia tej pozycji w drugiej dekadzie listopada lub o dopuszczenie latarki o innych 

parametrach lub usunięcie tej pozycji ze specyfikacji. 

3. Wnosimy o wydłużenie terminu składnia ofert do dnia 05 sierpnia 2015 r. 

 

ODPOWIEDZI: 

1. Zamawiający dopuszcza dzwonek o zaproponowanych przez Wykonawcę parametrach. 

2. Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1 do SIWZ – 

Formularza ofertowego oraz załącznika nr 7 do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia, w ten 

sposób, że wykreślone zostają pozycje nr 21 i 22, dotyczące lampek rowerowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje przedłużania terminu składania ofert. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy w aktualnym brzmieniu. 

2. Opis przedmiotu zamówienia w aktualnym brzmieniu. 

 

 

 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 



 

 
 

Załącznik nr 1 
 
Nazwa i  adres Wykonawcy: 
 
………………………………………….…………………... …..............................................                                                                                                                                                

(miejscowość i data) 
 tel./ faks, e-mail: 
………………………………………………………….                                                                                                                                  

Oferta  

POWIAT POZNA ŃSKI,  
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów i gadżetów reklamowych wykorzystywanych w działaniach 
profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy 

realizację zamówienia za wynikającą z poniższych przeliczeń cenę*: 

 
Cena …………..………………….zł brutto, 

 
słownie ……………………………………………………….…………………………………………………….. 

w tym: 

 Nazwa Cena jednostkowa 
brutto za szt. 

Ilość (szt.) Cena brutto 
(cena jedn. brutto x ilość) 

1 
Kamizelka odblaskowa dla dzieci 

(450x500 mm)  3.000  

2 
Kamizelka odblaskowa dla dzieci 

(500x550 mm)  4.000  

3 
Kamizelka odblaskowa dla dzieci 

(550x600 mm)  1.500  

4 
Samozaciskowa opaska odblaskowa 

(seledynowa)  2.000  

5 
Samozaciskowa opaska odblaskowa 

(srebrna)  2.000  

6 
Kamizelka odblaskowa dla 

dorosłych – L   1.000  

7 
Kamizelka odblaskowa dla 

dorosłych – XL  500  

8 
Kamizelka odblaskowa dla 

dorosłych – XXL  500  

9 Osłona – odblask na plecak  200  
10 Osłona na szybę samochodową  300  
11 Koc termiczny  500  
12 Latarka  200  
13 Ramka do tablic rejestracyjnych  1.000  
14 Zestaw kredek świecowych  300  
15 Dzwonek rowerowy  500  
16 Pokrowiec na siodełko rowerowe  500  
17 Pompka rowerowa  200  
18 Ładowarka samochodowa  200  
19 Miotełka ze skrobaczką do szyb  300  
20 Młotek bezpieczeństwa  300  
21 Zestaw osłon przeciwsłonecznych  300  
22 Alkotest jednorazowy  1.000  
23 Ponczo przeciwdeszczowe  300  
24 Smycz   1.000  
25 Worek  300  
26 Zestaw do kolorowania  200  

Razem:  

 

 

 



 

 

 

Oświadczamy, że: 
1. Powyższa cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, tzn. m.in. koszt 

transportu; 
2. Produkty dostarczymy w terminie……………… dni roboczych od dnia ostatecznej akceptacji projektów 

graficznych przez Zamawiającego**; 
3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia 

do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne 
do prawidłowego przygotowania oferty; 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
5. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami 

wszystkich dokumentów składających się na SIWZ; 
7. Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium 

w formie pieniężnej (przelew) prosimy o jego zwrot na konto o nr: ……………………………………………. 
8. Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron; 
9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następującą część zamówienia:*** 

1) ................................................. 
2) .................................................. 
3) ................................................. 

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ................................................. 
2) .................................................. 
3) ................................................. 

 
 
 
.............................................................................. 

                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi: 
* Cena oferty winna zostać obliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale XII SIWZ. 
**  Brak wypełnienia przez Wykonawcę oznacza, iż zaoferowany zostanie maksymalny, wymagany przez Zamawiającego, termin 

dostawy określony w Rozdziale II ust. 3 pkt 3 SIWZ. 
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę terminu dostawy wyrażonego w inny sposób niż w pełnych 
dniach. 

*** Je żeli Podwykonawcy są jednocześnie podmiotami na zasoby których powołuje się Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, 
należy wskazać oprócz zakresu prac również nazwy tych Podwykonawców; przekreślenie, niewypełnienie, oznacza, 
że zamówienie zostanie wykonane bez udziału Podwykonawców. 

 



 

Załącznik nr 7 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 
Parametry techniczne 

ilość 

szt. 

 

1. 

 

Kamizelka 

odblaskowa dla 

dzieci 

− kamizelka żółta z fluorescencyjnego materiału  o gęstości splotu 120g/m²; 

− dwa pasy odblaskowe na plecach, na przodzie jeden pas odblaskowy na wysokości pasa, drugi na linii ramion; 

− wykończenie żółtą  lamówką, zapięcie na klamrę plastikową z taśmą regulacyjną, gumki wszyte po bokach kamizelki (z możliwością rozciągania 

kamizelki); 

− na kamizelkach umieszczony logotyp powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) w kolorze czarnym na wysokości piersi (po lewej stronie) o 

wymiarach około 50 x 100 mm i z tyłu na plecach, logotyp w kolorze czarnym o max. wymiarach 120 x 250 mm (przy odchyleniach +/- 20 mm); 

− rozmiar kamizelek: 450-500 mm; 

− dostarczenie wraz z artykułami, dokumentów potwierdzających ich certyfikowanie normą EN 471 lub EN 1150. 

3.000 

 

2. 

 

Kamizelka 

odblaskowa dla 

dzieci 

−  kamizelka żółta z fluoroscencyjnego materiału  o gęstości splotu 120 g/m²; 

− dwa pasy odblaskowe na plecach, na przodzie jeden pas odblaskowy na wysokości pasa, drugi na linii ramion; 

− wykończenie żółtą  lamówką, zapięcie na klamrę plastikową z taśmą regulacyjną, gumki wszyte po bokach kamizelki (z możliwością rozciągania 

kamizelki); 

− na kamizelkach umieszczony logotyp powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) w kolorze czarnym na wysokości piersi (po lewej stronie) o 

wymiarach około 50 x 100 mm i z tyłu na plecach, logotyp w kolorze czarnym o max. wymiarach 120 x 250 mm (przy odchyleniach +/- 20 mm); 

− rozmiar kamizelek: 500 x 550 mm; 

− dostarczenie wraz z artykułami, dokumentów potwierdzających ich certyfikowanie normą EN 471 lub EN 1150. 

4.000 

 

 

 

3. 

 

 

 

Kamizelka 

odblaskowa dla 

dzieci 

− kamizelka żółta z fluoroscencyjnego materiału  o gęstości splotu 120 g/m²; 

− dwa pasy odblaskowe na plecach, na przodzie jeden pas odblaskowy na wysokości pasa, drugi na linii ramion; 

− wykończenie żółtą  lamówką, zapięcie na klamrę plastikową z taśmą regulacyjną, gumki wszyte po bokach kamizelki (z możliwością rozciągania 

kamizelki); 

− na kamizelkach umieszczony logotyp powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) w kolorze czarnym na wysokości piersi (po lewej stronie) o 

wymiarach około 50 x 100 mm i z tyłu na plecach, logotyp w kolorze czarnym o max. wymiarach 120 x 250 mm (przy odchyleniach +/- 20 mm); 

− rozmiar kamizelek: 550 x 600 mm; 

− dostarczenie wraz z artykułami, dokumentów potwierdzających ich certyfikowanie normą EN 471 lub EN 1150. 

1.500 

4. 
Samozaciskowa 

opaska odblaskowa  

− opaska odblaskowa o wymiarach około 400 x 30 mm; 

− wewnątrz blaszka samozaciskowa zalaminowana odblaskową folią pryzmatyczną; 

− spód: materiał typu flock; 

− kolor seledynowy; 

− na opasce umieszczony logotyp powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) w kolorze czarnym (5-cio krotnie, sąsiadująco na całej długości 

opaski) o wymiarach około 45 x 20 mm; 

− dostarczenie wraz z artykułami, dokumentów potwierdzających ich certyfikowanie normą EN 13356. 

2.000 



 

 

5. 

 

Samozaciskowa 

opaska odblaskowa 

− opaska odblaskowa o wymiarach około 400 x 30 mm; 

− wewnątrz blaszka samozaciskowa zalaminowana odblaskową folią pryzmatyczną; 

− spód: materiał typu flock; 

− kolor srebrny; 

− na opasce umieszczony logotyp powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) w kolorze czarnym (5-cio krotnie, sąsiadująco na całej długości 

opaski) o wymiarach około 45 x 20 mm; 

− dostarczenie wraz z artykułami, dokumentów potwierdzających ich certyfikowanie normą EN 13356. 

2.000 

 

6. 

 

Kamizelka 

odblaskowa dla 

dorosłych 

− kamizelka żółta z fluoroscencyjnego materiału o gęstości splotu 120g/m², dwa paski odblaskowe o szer. 50 mm; 

− zapięcie na klamrę plastikową z taśmą regulacyjną; 

− na kamizelkach umieszczony logotyp powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) w kolorze czarnym na wysokości piersi (po lewej stronie) o 

wymiarach około 50 x 100 mm i z tyłu na plecach, logotyp w kolorze czarnym o max. wymiarach 120 x 250 mm (przy odchyleniach +/- 20 mm); 

− rozmiar: L; 

− dostarczenie wraz z artykułami, dokumentów potwierdzających ich certyfikowanie normą EN 471 lub EN 1150. 

1.000 

 

7. 

 

Kamizelka 

odblaskowa  

dla dorosłych 

− kamizelka żółta z fluoroscencyjnego materiału  o gęstości splotu 120g/m², dwa paski odblaskowe o szer. 50 mm; 

− zapięcie na klamrę plastikową z taśmą regulacyjną; 

− na kamizelkach umieszczony logotyp powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) w kolorze czarnym na wysokości piersi (po lewej stronie) o 

wymiarach około 50 x 100 mm i z tyłu na plecach, logotyp w kolorze czarnym o max. wymiarach 120 x 250 mm (przy odchyleniach +/- 20 mm); 

− rozmiar: XL; 

− dostarczenie wraz z artykułami, dokumentów potwierdzających ich certyfikowanie normą EN 471 lub EN 1150. 

500 

8. 

Kamizelka 

odblaskowa  

dla dorosłych 

− kamizelka żółta z fluoroscencyjnego materiału  o gęstości splotu 120g/m², dwa paski odblaskowe o szer. 50 mm; 

− zapięcie na klamrę plastikową z taśmą regulacyjną; 

− na kamizelkach umieszczony logotyp powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) w kolorze czarnym na wysokości piersi (po lewej stronie) o 

wymiarach około 50 x 100 mm i z tyłu na plecach, logotyp w kolorze czarnym o max. wymiarach 120 x 250 mm (przy odchyleniach +/- 20 mm); 

− rozmiar: XXL; 

− dostarczenie wraz z artykułami, dokumentów potwierdzających ich certyfikowanie normą EN 471 lub EN 1150. 

500 

9. 
Osłona – odblask na 

plecak 

− osłona na plecak z odblaskowymi pasami u góry i dołu osłony, np. typu V5547-08 lub równoważna; 

− wyposażona w elastyczną taśmę; 

− materiał – nylon; 

− wymiary około 850 x 650 mm; 

− znakowanie: naniesiony sitodrukiem, w kolorze czarnym logotyp powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat), wymiary logotypu ok. 150 x 150 

mm; 

− za równoważny Zamawiający uzna produkt o wymiarach j. w +/- 50 mm oraz spełniający pozostałe parametry. 

200 

10.  

 

Letnia osłona na 

szybę 

samochodową 

− wykonana z folii aluminiowej składana osłona na szybę samochodową; 

− wymiary: około 1300 x 600 mm; 

− osłona wyposażona w 2 elastyczne taśmy do związania po złożeniu; 

− znakowanie: naniesiony sitodrukiem logotyp powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) w kolorze czarnym,  wymiary logotypu około 200 x 

300 mm. 

300 



 

11. Koc termiczny 

− koc termiczny antywstrząsowy; 

− kolor: srebrno-złoty; 

− wymiary po rozłożeniu: około 1600 x 2100 mm; 

− znakowanie: na opakowaniu zewnętrznym umieszczona naklejka z logotypem (pełen kolor) powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat), druk 

cmyk, materiał naklejki: biała folia samoprzylepna pokryta laminatem; 

− wymiary naklejki: około 60 x 40 mm, wydruk wysokiej rozdzielczości 720 dpi; 

− opakowanie: pakowany indywidualnie w worek foliowy. 

500 

12. Latarka 

− latarka LED, 9 diodowa z paskiem na rękę; 

− kolor: czarny; 

− wymiary: około 88 x 26 mm; 

− materiał: metal i tworzywo plastikowe; 

− znakowanie: grawerowany typu GD logotyp (kolor biały) powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) naniesiony na bocznej ściance produktu o 

wymiarach około 10 x 22 mm. 

200 

13. 
Ramka do tablic 

rejestracyjnych 

− ramka do tablic rejestracyjnych; 

− kolor: czarny; 

− materiał: tworzywo plastikowe; 

− opis: do mocowania tablic rejestracyjnych do samochodu z listwą, ramka winna pasować do tablicy rejestracyjnej samochodowej 

jednorzędowej o wymiarach wewnętrznych: 520 x 114 mm oraz zewnętrznych: 530 x 180 mm; 

− znakowanie: naklejka o wymiarach około 510 x 20 mm, 3 kolorowy logotyp powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat).  

1.000 

14. 
Zestaw kredek 

świecowych 

− zestaw składa się z 6 różnokolorowych kredek świecowych pakowanych w kartonowym pudełku; 

− wymiary opakowania: około 90 x 50 x 10 mm; 

− znakowanie: naniesiony tampodrukiem, na froncie pudełka logotyp (koloru czarnego) powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat), 

o wymiarach około 25 x 15 mm. 

300 

15. 

 

Dzwonek rowerowy 

 

− dzwonek rowerowy; 

− materiał: metal i tworzywo plastikowe; 

− montowany na sztycę kierownicy; 

− wymiary około 45 x 62 x 74 mm; 

− znakowanie: naniesiony tampodrukiem logotyp (kolor niebieski)  powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) o wymiarach około 10 x 10 mm. 

500 

16. 

 

Pokrowiec na 

siodełko rowerowe 

 

−  niebieski pokrowiec na siodełko rowerowe; 

− wyposażony w elastyczną taśmę, umożliwiającą zastosowanie na różnych siodełkach, wodoodporny; 

− materiał poliester; 

− wymiary około 230 x 250 x 70 mm; 

− znakowanie: naniesiony drukiem transferowym logotyp (kolor biały) powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) o wymiarach około 100 x 100 

mm. 

500 



 

17. 

 

Pompka rowerowa 

 

− przewoźna pompka rowerowa z „przejściówką” dla standartowych opon rowerowych i innych nadmuchiwanych produktów; 

− 2 zaworki dla kół rowerowych; 

− materiał: metal + tworzywo plastikowe; 

− wymiary: około ø22 mm, długość około 220 mm (złożona) do około 480 mm (rozłożona); 

− znakowanie: naniesiony tampodrukiem logotyp (kolor biały) powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) o wymiarach około 50 x 10 mm. 

200 

18. 

 

Ładowarka 

samochodowa USB 

 

− uniwersalna samochodowa ładowarka USB z czerwoną lampką  - wskaźnikiem ładowania; 

− wymiary: około ø24 x 56 mm; 

− materiał: metal + tworzywo plastikowe; 

− znakowanie: naniesiony  tampodrukiem logotyp (kolor niebieski) powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) o wymiarach około 10 x 20 mm. 

200 

19. 
Miotełka ze 

skrobaczką do szyb 

− miotełka ze skrobaczką do szyb (2 elementowa); 

− materiał: miotełka - plastik; włosie – sztuczne; 

− kolor miotełki czarny, skrobaczki  czarny; 

− wymiary: długość miotełki ze skrobaczką około 340 mm; 

− szerokość włosia na miotełce: około 145 mm; 

− znakowanie: naniesiony tampodrukiem logotyp powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) w kolorze białym o wymiarach około 10 x 20 mm.  

300 

20. 
Młotek 

bezpieczeństwa 

− młotek bezpieczeństwa 3 w 1: młotek, przecinak do pasów, latarka LED; 

− kolor młotka – czerwony; 

− baterie w komplecie; 

− wymiary około 130 x75 x 28 mm; 

− znakowanie: naniesiony tampodrukiem logotyp powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) w kolorze białym o wymiarach około 30 x 20 mm. 

300 

21. 

Zestaw osłon 

przeciwsłonecznych 

do bocznych szyb 

samochodu 

− 2–częściowy zestaw bocznych osłon przeciwsłonecznych do samochodu w kolorze czarnym; 

− materiał: tworzywo sztuczne; 

− montowana na przyssawki silikonowe; 

− wymiary osłony: około 430 x 380 mm; 

− znakowanie: naniesiony sitodrukiem logotyp powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) w kolorze białym o wymiarach około 150 x 100 mm. 

300 

22. 
Alkotest 

jednorazowy 

− alkotest jednorazowy z atestem; 

− szklana rurka zapakowana w  woreczek z folii z zawieszką; 

− w środku instrukcja obsługi z naniesionym dwustronnie kolorowym (w pełnym kolorze) logotypem powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) 

o wymiarach około 40 x 10 mm; 

− wymiary opakowania długość około 170 mm, szerokość około 51 mm; 

− wymiary alkotestu długość około 100 mm, średnica około 10 mm; 

− alkotest winien posiadać przynajmniej 12 – miesięczną ważność do użycia (od daty dostawy).  

1.000 



 

23. 
Ponczo 

przeciwdeszczowe 

− składane poncho przeciwdeszczowe z kapturem; 

− pakowane w osobne etui w kolorze z materiału w jakim wykonano poncho; 

− kolor poncza – żółty; 

− materiał: PVC; 

− waga poncha: ok. 0,227 kg; 

− wymiary opakowania: ok. 230 x 180 mm; 

− wymiary poncza po rozłożeniu ok. 1000 x 1300 mm; 

− znakowanie: naniesiony sitodrukiem logotyp (kolor czarny) powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) o wymiarach około 130 x 110 mm. 

300 

24. Smycz odblaskowa 

− smycz odblaskowa; 

− kolor – granatowo-srebrny (odblask); 

− wymiary: około 500 x 15 mm (łącznie z karabińczykiem); 

− materiał – poliester; 

− wykończenie: kółeczko z karabińczykiem oraz dodatkowa złączka do telefonu komórkowego; 

− znakowanie: naniesiony sitodrukiem wielokrotnie powtarzany biały napis: „BEZPIECZNY POWIAT  i „WWW. POWIAT.POZNAN.PL” 

1.000 

25. Składany worek 

− worek wyposażony w boczną kieszonkę do której można go zwinąć; 

− wyposażony w sznurki, umożliwiające noszenie worka jak plecak; 

− materiał – poliester 210D; 

− wymiary 340 x 420 mm; 

− waga produktu: ok. 0,052 g; 

− kolor – niebieski; 

− znakowanie: naniesiony transferem logotyp (koloru białego) powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) o wymiarach około 120 x 240 mm. 

300 

26. 
Zestaw do 

kolorowania 

− zestaw do kolorowania, składający się z 8 – 10 kolorowanek, 6 różnokolorowych kredek świecowych i 25 kartkowego notesu; 

− pakowany w kartonowe pudełko o wymiarach około 89 x 104 x 12 mm; 

− kolorowanka i notes, materiał: papier o  gramaturze 70g/m²; 

− znakowanie: naniesiony tampodrukiem logotyp (pełen kolor) powiatu poznańskiego (bezpieczny powiat) o wymiarach około 50 x 12 mm 

umiejscowiony na froncie pudełka. 

200 

 


