LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
CENTRALA
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 30-11-2020 r.
3073/ZP/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie
z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania
następującego zamówienia:
I.

Przedmiot zamówienia, w tym inne istotne warunki zamówienia:
Zakup wraz z dostawą koszulek z długim rękawem dla członków lotniczych zespołów
ratownictwa medycznego w ilości do 950 szt.

1. Przeznaczenie
Koszulka z długim rękawem dla członków załóg LPR jest bielizną specjalną, przeznaczoną
do codziennego używania w czasie pełnienia dyżurów oraz wykonywania lotów przez załogi
Lotniczych Zespołów Ratownictwa Medycznego w okresie całego roku. Noszona jest jako pierwsza
warstwa pod kombinezonem lotniczym lub ubraniem zimowym, zapewniając komfort
użytkownikom w czasie prowadzonych działań ratowniczych jak również w działaniach statycznych.
Podstawa prawna:
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1251).
2. Opis ogólny koszulki z długim rękawem
Koszulka z długim rękawem musi być wykonana z dzianiny o bardzo dobrej przepuszczalności
powietrza – zapewniającej komfort użytkowania w warunkach zwiększonego wysiłku fizycznego
użytkownika, a także optymalną izolację cieplną tj. zapewnienie optymalnej temperatury organizmu
i ochronę przed przegrzaniem;
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Dzianina użyta do produkcji koszulki musi zapewniać optymalny komfort noszenia tzn. musi
zapewnić nieskrępowaną swobodę ruchów, nie może uciskać, nie może podrażniać i przeszkadzać
w czasie jej użytkowania, musi być delikatna w dotyku i stabilna na ciele. Musi posiadać płaskie
szwy zapobiegające otarciom.
Koszulka musi zostać wykonana z dzianiny o właściwościach hydrofilowych, tj. dzianina musi
transportować wilgoć (pot) na zewnątrz, utrzymując ją z dala od skóry, zapewniając uczucie komfortu
i suchości na ciele użytkownika.
Materiał koszulki musi być dostosowany do prania w temperaturze 40°C, a po praniu nie może
wymagać prasowania.

3. Opis szczegółowy koszulki z długim rękawem
1. Materiały zasadnicze na koszulkę: dzianina o strukturze PES wewnątrz 72 dtex x 1
oraz na zewnątrz PA 44 dtex x 2; dzianina o gramaturze 180g/m2, +/- 15g;
2. Dzianina musi być wybarwiona w kolorach Pantone TCX 18-1655 (korpus) oraz w kolorze
czarnym (rękawy i lamówki);
3. Skład dzianiny: 54% poliamid/46% poliester;
4. Koszulka musi zostać wykonana w technologii bezszwowej (brak szwów bocznych);
5. Wszystkie zastosowane szwy w wyrobie muszą być płaskie;
6. Konstrukcja rękawów – jednoczęściowe reglanowe;
7. Dekolt wykończony lamówką;
8. Zachowane strefy wentylacji i odpowiednie ich rozmieszczenie na koszulce zgodnie
ze strefami intensywnego pocenia się;
9. Niedopuszczalne jest wykonanie ściegów o nieprawidłowym przeplocie nici i naprężenia
nitek tworzących szew, należy zachować jednolity skok ściegu w całym wyrobie;
10. W wyrobie nie dopuszcza się sztukowania elementów;
11. Klasyfikacja wielkości w cm. zgodna z tabelą nr 1, zamieszczoną poniżej;
Tabela nr 1 (klasyfikacja wielkości).
Lp.
1.
2.

Wymiar
długość całkowita - mierzona od najwyższego pkt
koszulki
1/2 szerokości na linii piersi (mierzone 1cm od
podkroju pachy)

XS

S

65

M

L

XL

Dopuszczalne
XXL XXXL odchylenie

67

70

72

83

84

85

+/-2

43,5 44,5

47

47

54

55

56

+/-2

3.

szerokość u dołu koszulki

43

44

45

46

53

54

55

+/-2

4.

długość rękawa

77

79

83

85

96

99

99

+/-1

5.

szerokość dołu rękawa

9

9,5

10

11

11

12

12

+/-0,5

6.

szerokość podkroju szyi

7,5

8

8,5

9

11

12 12,5

+/-0,5

7.

wysokość lamówki

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

+/-0,5

8.

długość boku

40

42

44

46

52

53

54

+/-1
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- Rysunek poglądowy koszulki z długim rękawem:

Koszulka - przód

Koszulka – tył
4. Opis i umiejscowienie oznaczeń oraz nadruków
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a) W górnej części prawego rękawa umieszczony jest znak logo Państwowego Ratownictwa
Medycznego. Plakietka wykonana metodą termotransferu. Wymiary naszywki- Ø 8 cm ± 0,5 cm.

b) W górnej części lewego rękawa umieszczona jest Flaga Polska. Plakietka wykonana metodą
termotransferu w kolorze białym i czerwonym. Wymiary transferu (szer./wys.) 5,5 cm. X 3,5 cm.
Wymiary transferu (szer./wys.) 5,5 cm. X 3,5 cm.

c) Napis na rękawie: POLISH MEDICAL AIR RESCUE, znajduję się poniżej flagi, wykonany
metodą termotransferu, litery w kolorze szarym (dopuszczalny jest kolor srebrny). Obszar pola
(szer./wys.) 9,7 cm. x 6,0 cm. ± 3 mm, wysokość liter 1,5 cm. ± 1 mm - tło czarne, które stanowi
tkanina koszulki. Należy zachować podwójny odstęp między wyrazami w pionie i poziomie.
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d) Z tyłu koszulki w górnej części umieszczony nadruk w trzech rzędach z folii odblaskowej
termotransferowej w kolorze szarym (dopuszczalny jest kolor srebrny). Obszar pola nadruku
na plecach koszulki (szer./wys.) 24 cm. X 14 cm. ± 3 mm. litery drukowane, pojedyncze,
o zaokrąglonych rogach, wysokość, 3,2 cm. ± 2 mm.

5 Cechowanie, składanie i pakowanie
Oznaczenie wyrobu należy wykonać zgodnie z PN-EN ISO 3758:2012.
Na wyrobie wewnątrz ściągacza na dole należy umieścić dane wykonawcy/dostawcy, rozmiar, skład
surowcowy oraz oznaczenie sposobu konserwacji, obejmujące następujący układ znaków według
wzoru:

Koszulkę należy złożyć w taki sposób, żeby pozostał widoczny dekolt a rękawy podwinąć pod spód.
Wyrób musi być zapakowany w worek foliowy strunowy z oznaczeniem rozmiaru. Koszulki
w jednym rozmiarze muszą być włożone w jednym kierunku do kartonu zbiorczego, karton należy
zakleić taśmą.
6. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ekologii
Materiał zasadniczy, z którego wykonano koszulkę musi być wytwarzany w stałej technologii
produkcji, określonej w specyfikacji technicznej producenta. Nie dopuszcza się stosowania
zamiennych rozwiązań surowcowych, środków pomocniczych lub innych wariantów technologii
wykonania materiału bez uzyskania potwierdzenia zgodności wykonania wyrobu z wymaganiami
określonymi w opisie szczegółowym koszulki z długim rękawem.
Wykonanie materiału musi zapewniać zachowanie przez wyrób składu związków chemicznych
i dopuszczalnego poziomu ich emisji bezpiecznego dla użytkowników, których wykazy, wielkości
oraz procedury badawcze zostały określone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badań
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i rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych w dokumencie normatywnym OEKO-TEX Standard
100 – minimum II klasa.
7. Gwarancja określona w Umowie (zał. nr 2).
II. Warunki stawiane Wykonawcom:
1. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
2. Dostawa zamówienia do siedziby Zamawiającego: ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa.
3. Dostawa realizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Warunki płatności – przelew, w terminie do dwudziestu jeden (21) dni na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT (określone w umowie – zał. nr 2).
III. Termin realizacji zamówienia
1. Realizacja i termin dostawy określone w Umowie (załącznik nr 2).

IV. Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów):
1.

Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriów są:

Kryterium

Ranga w %

Cena brutto oferty

2.

100

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
a.

W kryterium Cena brutto oferty, maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca,
który zaproponuje najniższą Cenę brutto oferty, natomiast pozostali Wykonawcy
otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem:

CK 
gdzie:

C min
R
Cob

CK – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty
Cmin – najniższa zaoferowana Cena brutto oferty
Cob – Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie
R – ranga

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny. Powinna zawierać wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem
warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
3.

W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc
po przecinku.
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4.

Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według
w/w kryteriów wynosi 100 pkt (100%).

5.

Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie przedstawiona jako oferta
najkorzystniejsza.

V. Oferta powinna zawierać:
1.
2.

Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz ofertowy − Załącznik nr 1
do niniejszego Zapytania.
Egzemplarz wzorcowy koszulki, którą wykonawca zamierza sprzedać i dostarczyć.

VI. Kontakt:
1. Na pytania Wykonawców odpowiadamy wyłącznie poprzez stronę internetową:
www.lpr.com.pl
2. Pytania do treści zapytania można przesyłać na adres mailowy Zamawiającego:
sekretariat@lpr.com
VII.

Forma złożenia oferty:

Ofertę należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 07.12.2020 r. w formie:
1. pisemnej na adres: ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa lub
2. w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@lpr.com *
*w przypadku wybrania opcji 2. egzemplarz wzorcowy koszulki należy przesłać pocztą
lub kurierem na adres wskazany w pkt 1.
VIII. Uwagi:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę,
pod warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie Formularzowi oferty określonemu
przez Zamawiającego. Zamawiający, zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego.
Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie ogłoszona w taki sam sposób,
w jaki dokonano upublicznienia zapytania.
Zamawiający dopuszcza egzemplarz wzorcowy koszulki w innym kolorze niż kolor podany w opisie
szczegółowym koszulki pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w tym opisie.
Po dokonaniu oceny jakościowej przez Członków Komisji, egzemplarz wzorcowy koszulki zostanie
zwrócony na pisemny wniosek Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy środki
finansowe zaplanowane na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
skierowania ponownego zapytania ofertowego lub zaproszenia Wykonawców do negocjacji,
nie więcej niż trzech, którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze oferty. Ponowne zapytanie
ofertowe lub zaproszenie do negocjacji może być skierowane także jedynie do Wykonawcy,
który złożył ofertę najkorzystniejszą.
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich w/w kryteriów
oceny ofert.
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Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający nie będzie brał pod uwagę:
a.

oferty, w której zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek
z wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia, z tym że Zamawiający może
uwzględnić ofertę, w której zaoferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje
się parametrami wyższymi niż określone w Zapytaniu ofertowym,

b.

oferty, która nie spełnia wszystkich wymogów określonych w niniejszym Zapytaniu.

W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna,
lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający może
w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków
lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie. Powyższy zapis nie dotyczy egzemplarza
wzorcowego koszulki.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie, do czasu
zawarcia umowy. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zamknięcia postępowania
bez wyboru oferty, jak i po jej wyborze do czasu podpisania umowy.
Z tytułu zamknięcia postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku
do Zamawiającego. Wykonawca akceptuje warunki zastrzeżone przez Zamawiającego
w niniejszym postępowaniu.
IX.

Załączniki do niniejszego zapytania:
1. Wzór oferty – załącznik nr 1.
2. Umowa – załącznik nr 2.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania LPR do zawarcia umowy.
Zatwierdzam

Robert Gałązkowski
Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Adrianna Świrska - WP.I
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