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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

dotyczące zakupu 11 Zestawów materiałów dydaktyczno-szkoleniowych do nauki udzielania 
pierwszej pomocy przez uczniów szkół leśnych Ministra Klimatu i Środowiska wraz z dostawą 

do siedzib 11 szkół leśnych Ministra Klimatu i Środowiska

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Klimatu                          
i Środowiska zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów 
realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA!

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie 
wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
Departament Leśnictwa i Łowiectwa
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 
NIP 5261647453 
Regon 001064858

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup 11 Zestawów fantomów do nauki resuscytacji krążeniowo – 
oddechowej z systemem świetlnych wskaźników LED prawidłowości wykonywanych ćwiczeń wraz               
z  defibrylatorem szkoleniowym, w ramach zakupu materiałów - pomocy dydaktycznych dla 11 szkół 
leśnych Ministra Klimatu i Środowiska.  W Przedmiot zamówienia wchodzi  również dostawa po 1 
Zestawie, do każdej z 11 siedzib szkół leśnych. Lista z adresami zawarta w załączniku nr 3.
 

Urządzenia będą wykorzystywane do nauki udzielania pierwszej pomocy.
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Dostarczone przedmioty zestawu muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, 
niepowystawowe  i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych nakładów. 
Przez prawidłową realizację przedmiotu zamówienia rozumie się: zabezpieczanie przedmiotu 
zamówienia przed uszkodzeniem w trakcie transportu, transport i rozładunek we wskazanych przez 
Zamawiającego lokalizacjach.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone w opisie przedmiotu zamówienia 
wymagania, cechy i kryteria Zamawiający żąda aby wykonawca przesłał dokumenty zawierające zdjęcia 
i parametry oferowanych produktów np. link do konkretnego produktu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2.

III. TERMIN REALIZACJI SZACOWANIA ZAMÓWIENIA

Ofertę szacunkowego kosztu proszę przesyłać do  15 lipca 2022 r. do godz. 12.00 na adres 
barbara.herman@mos.gov.pl, jacek.falkowski@mos.gov.pl.

IV. FORMA I SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA

Wycena musi obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia w tym 
wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami a także koszt transportu do siedzib 11 
szkół leśnych Ministra Klimatu i Środowiska. Prosimy o podanie ceny netto i brutto każdego produktu. 
Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i niepowystawowy.                   

Wzór formularza wyceny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego szacowania wartości zamówienia.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zlecona dostawa została wykonana w terminie ustalonym w umowie, 
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Czas realizacji zamówienia: 2 tygodnie od podpisania umowy 2022 r. 
Miejsce: załącznik nr 3 – Szczegółowe informacje dotyczące dostarczenia przedmiotu umowy, Dostawa 
w dni robocze w godz.: 8-14

VI. KONTAKT

Ewentualne pytania dotyczące szacowania wartości zamówienia prosimy kierować na adres: 
barbara.herman@mos.gov.pl  tel. +48 22 369 2668, jacek.falkowski@mos.gov.pl tel. +48 22 369 2776

VII. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

mailto:barbara.herman@mos.gov.pl
mailto:jacek.falkowski@mos.gov.pl
mailto:barbara.herman@mos.gov.pl
mailto:jacek.falkowski@mos.gov.pl
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bezpieczeństwa narodowego (zwana dalej „ustawą”), Zamawiający będzie badał czy nie zachodzą 
wobec Wykonawcy przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. W przypadku 
zaistnienia przesłanek, o których mowa powyżej, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
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Załącznik nr 1 do szacowania wartości zamówienia

FORMULARZ WYCENY

dotyczący zakup 11 Zestawów materiałów dydaktyczno-szkoleniowych do nauki udzielania pierwszej 
pomocy przez uczniów szkół leśnych Ministra Klimatu i Środowiska wraz z dostawą do siedzib 11 

szkół leśnych Ministra Klimatu i Środowiska

DANE WYKONAWCY

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………

Adres siedziby 
wykonawcy:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………

Osoba do kontaktu ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………

(Imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu)

WYCENA
Kwota netto w zł:

w tym autorskie prawa majątkowe w zł *

Kwota brutto w zł:

w tym autorskie prawa majątkowe w zł *

……………………………………………. ………………………………….

               Miejscowość, data                                                                                                             Podpis

*/ Jeśli Wykonawca nie poda w ofercie wartości autorskich praw majątkowych dla każdego utworu to równocześnie 
oświadcza, iż kwota wyceny autorskich praw majątkowych dla każdego utworu powstałego w wyniku wykonania umowy 
nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

               Miejscowość, data                                                                                                             Podpi
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Załącznik nr 2 do szacowania wartości zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup 11 zestawów materiałów dydaktyczno-szkoleniowych do nauki udzielania pierwszej pomocy 
przez uczniów szkół leśnych Ministra Klimatu i Środowiska wraz z dostawą do siedzib 11 szkół 

leśnych Ministra Klimatu i Środowiska

 Jeden Zestaw składa się z :

Fantom – tors osoby dorosłej, do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej zawierający:

 wizualizację LED krążenia krwi,
 widoczne punkty anatomiczne (np. żebra, mostek),
 czujnik głębokości i tempa uciśnięć klatki piersiowej,
 funkcję unoszenia się i opadania klatki piersiowej w czasie wentylacji,
 funkcję odchylenia głowy,
 funkcję unoszenia podbródka,
 możliwość nauki udzielenia pomocy przy zadławieniu,
 min. 15 maseczek do sztucznego oddychania,
 chusteczki do dezynfekcji,
 baterie niezbędne do działania fantomu,
 torbę transportową,
 instrukcję obsługi w języku polskim.

Defibrylator zawierający:
 komunikaty głosowe w języku polskim i ewentualnie angielskim,
 min. 6 kompletów elektrod szkoleniowych,
 zasilanie bateryjne lub przy użyciu zasilacza sieciowego,
 poręczne opakowanie.

 Zestawy zostaną dostarczone do siedzib 11 szkół leśnych wskazanych w załączniku nr 3 do 
umowy, po 1 do każdej ze szkół,  na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 Dostarczenie nastąpi w dniu roboczym między godziną 10 a 14. 
Wykonawca musi powiadomić osoby z 11 szkół leśnych, wskazanych w załączniku nr 3 do 
umowy oraz Zamawiającego min. 2 dni robocze przed planowanym terminem dostarczenia 
Zestawów.

 W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć również komplet 
dokumentacji eksploatacyjnej wraz z instrukcjami obsługi oraz kartami katalogowymi 
dotyczącymi Rzeczy w przypadku kiedy producent sporządził taką dokumentację.  

 Korzyści i ciężary związane z Przedmiotem Umowy i własność Przedmiotu Umowy oraz 
niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą z Wykonawcy na 
Zamawiającego z chwilą dokonania odbioru, potwierdzonego podpisanym protokołem 
zdawczo-odbiorczym.

 Wykonawca dostarczy Zestawy nowe, nieużywane, kompletne, wprowadzone do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawne technicznie - w oryginalnych nienaruszonych 
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opakowaniach. Dostarczone Zestawy będą posiadały wymagane deklaracje CE lub równoważne 
oraz instrukcje obsługi w języku polskim dostępne przez cały okres realizacji umowy on-line 
na stronie producenta lub Wykonawcy lub na płycie CD/DVD.
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                                                                                                                                  Załącznik nr 3 do szacowania wartości zamówienia

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
DOSTARCZENIA ZESTAWÓW

Dane adresowe do dostarczenia po 1 sztuce Zestawu dla każdej z poniżej 
wskazanych szkół:

1. Technikum Leśne w Białowieży 
ul. Park Dyrekcyjny 1A
17-230 Białowieża
tel./fax: (0-85) 681-24-04
Osoba do kontaktu i odbioru Zestawu:……………………     

2. Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju 
ul. Polna 3
23-400 Biłgoraj
tel.(0-84) 688-07-97
fax: (0-84) 686-74-86
Osoba do kontaktu i odbioru Zestawu:……………………. 

3. Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku 
Brynek Park 4
42-690 Tworóg
tel./fax: (0-32) 285-74-18
Osoba do kontaktu i odbioru Zestawu:………………….. 

4. Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju 
Goraj-Zamek 5
64-700 Czarnków
tel. (0-67) 255-26-55
fax: (0-67) 255-36-55
Osoba do kontaktu i odbioru Zestawu:…………………… 

5. Zespół Szkół Leśnych w Lesku 
Aleja Jana Pawła II 1
38-600 Lesko
Tel./fax: (0-13) 469-64-68
Osoba do kontaktu i odbioru Zestawu:……………………..  

6. Technikum Leśne w Miliczu 
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz
tel./fax: (0-71) 384-07-18
Osoba do kontaktu i odbioru Zestawu:…………………….. 

7. Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu 
Rogoziniec 115
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66-210 Zbąszynek
tel./fax: (0-68) 38-40-241
Osoba do kontaktu i odbioru Zestawu:…………………… 

8. Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie 
Starościn 34
69-110 Rzepin
tel. (0-95) 75-96-239
fax: (0-95) 75-96-240
Osoba do kontaktu i odbioru Zestawu:……………………..

9. Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi 
ul. Nowodworskiego 9-13
89-500 Tuchola
tel. (0-52) 334-86-61
fax: (0-52) 344-86-65
Osoba do kontaktu i odbioru Zestawu:……………… 

10. Technikum Leśne im. prof. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie 
Warcino 1
77-230 Kępice
tel./fax: (0-59) 857-66-01
Osoba do kontaktu i odbioru Zestawu:………………….. 

11. Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku 
ul. Spacerowa 4
26-050 Zagnańsk
tel./fax: (0-41) 300-11-41
Osoba do kontaktu i odbioru Zestawu:………………………..

Maciej Szmit
Zastępca Dyrektora
Departament Leśnictwa i Łowiectwa
/ – podpisany cyfrowo/
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