
 

 

        Lębork, dnia 13.11.2017 roku 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Nr 5/2017 

w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 

907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z Zasadami wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

 
  

Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku zaprasza do 

składania ofert na dostawę odzieży ochronnej dla uczestników kursów 

 

w ramach projektów pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” oraz 

„Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego 

na lata 2014 – 2020) 

 

I. Opis przedmiotu zlecenia:  
 

Kod CPV: 

18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednego kompletu odzieży ochronnej dla uczestnika kursu 

„Kurs ogrodnika terenów zielonych z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV”  
 

Komplet odzieży ochronnej obejmuje elementy: 

1. Fartuch ochronny lub ubranie robocze 

2. Buty gumowe 

3. Czapka ocieplana 

4. Rękawice ochronne 

5. Kurtka drelichowa 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę trzech kompletów odzieży ochronnej dla uczestników kursu 

„Pomoc kuchenna z eksploatacją urządzeń energetycznych do 1 kV”  
 

Komplet odzieży ochronnej obejmuje elementy: 

1. Fartuch ochronny lub ubranie robocze 

2. Czepek ochronny 

3. Buty robocze 

4. Rękawice ochronne 

 

II. Miejsce wykonywania zlecenia: 

Miejsce dostawy –  Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,                      

ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork 
 

III. Wymagania szczegółowe:  

 

Odzież ochronna powinna spełniać wszelkie niezbędne normy dla środków ochrony indywidualnej uczestników 

kursów. Elementy odzieży ochronnej stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, należytej 

jakości, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób 

trzecich, nie używane. 

 

Szczegółowe rozmiary odzieży, butów i rękawic podane zostaną podczas podpisania umowy.  



 

 

 

IV. Termin realizacji: 

Termin realizacji zamówienia: 3 dni od podpisania umowy 

 

V. Kryteria wyboru oferty i opis sposobu obliczania ceny: 

 

Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto – 100% 

 

 

CENA =  

 

Oferty oceniane będą punktowo w oparciu o w/w kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt. 
 

 

VI. Wskazanie sposobu i osób uprawnionych do kontaktu w sprawie zlecenia: 

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się w sprawie zamówienia:  

osobiście, przy pomocy faksu, telefonu lub drogą e-mail 

mgr inż. Zenona Gawrylak, 059 862 16 67, sekretariat@pce.lebork.pl 

 

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych ul. Pionierów 16,  84-300 Lębork 
2. Termin składania ofert: 20.11.2017 r. do godz. 14:00 

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

4. Oferta złożona osobiście oraz pocztą winna znajdować się w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie 

treści oferty z napisem Odzież robocza  w ramach projektów „Aktywizacja społeczno-zawodowa 

mieszkańców powiatu lęborskiego” i „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu 

lęborskiego” oraz adres Wykonawcy.  

 
 

 

 
W załączeniu: 

Wzór Oferty Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cena ofertowa minimalna 

cena oferenta 

 

x 100  



 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

Oferta złożona przez: 

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

(dane Wykonawcy: imię i nazwisko / nazwa) 

 

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

(PESEL, seria i nr dowodu osobistego, NIP / wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, Regon) 

 

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

(numer telefonu, faksu, adres e-mail) 

 
na dostawę odzieży ochronnej dla uczestnika kursu  

w ramach projektów pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”                

i „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” 

 
Niniejszym składam swoją ofertę dostawę odzieży ochronnej dla uczestników kursów w ramach projektów 

pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” i „Aktywizacja zawodowa 

mieszkańców powiatu lęborskiego”  współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 

2014 – 2020).  
 

według następującej ceny brutto (podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

Cena jednego kompletu odzieży ochronnej dla uczestnika kursu „Kurs ogrodnika terenów zielonych 

z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV”  

wynosi: ……………………………………..(brutto) złotych,  

Słownie: …………………………………………………………………………………………………… 

Cena jednego kompletu odzieży ochronnej dla uczestnika kursu „Pomoc kuchenna                          

z eksploatacją urządzeń energetycznych do 1 kV”  

wynosi: ……………………………………..(brutto) złotych,  

Słownie: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Jednocześnie oświadczam, że w/w ceny brutto zawierają wszystkie koszty i składniki niezbędne 

do wykonywania przedmiotu zlecenia. 
 

Oświadczam, że: 

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania przedmiotu zlecenia oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zlecenia; 

- zaoferowane ceny pozostają niezmienne przez okres obowiązywania umowy; 

- w przypadku wybrania mojej ofert zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych               

w zapytaniu ofertowym; 

 

 

…………………………...                                                     …………………………… 

     (data sporządzenia oferty)                 (podpis Wykonawcy) 


