
 

Łódź, 21.06.2016 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 
 

NA ZAKUP I DOSTAWĘ  ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA  UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ 

GEODEZYJNO-TECHNICZNYCH IM. SYBIRAKÓW W ŁODZI na praktyki organizowane 

w ramach projektu „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POMIAROWE SZANSĄ NA 

LEPSZĄ PRACĘ” realizowane w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i 

absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, Program 

Operacyjny: WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: POWERVET 2015-1-PL01-KA102-

014837                              

 
 
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-TECHNICZNYCH IM. SYBIRAKÓW W ŁODZI 

 ul. Skrzydlata 15, 91-503 Łódź 

 Telefon/fax :+48 42 659 82 22/ fax +48 42 659 8553 

 E-mail: szkola@zsbg.org 

 Adres strony internetowej: www.zsbg.org 

 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji zadania poniżej 30 000 Euro, jest udzielane 

 zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ZAKUP I DOSTAWĘ  

ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA  UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ GEODEZYJNO-

TECHNICZNYCH IM. SYBIRAKÓW W ŁODZI na praktyki  organizowane  w ramach 

projektu  „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POMIAROWE SZANSĄ NA LEPSZĄ 

PRACĘ” realizowane w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów 

i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, 

Program Operacyjny: WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: 

POWERVET 2015-1-PL01-KA102-014837    

 
 
 4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa odzieży roboczej dla uczniów 

Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi na praktyki według  

następującego wykazu: 



 

Lp. Nazwa produktu Ilość sztuk 

1 Obuwie robocze z utwardzonymi noskami   94 

2 Spodnie robocze (ogrodniczki ) w kolorze 
granatowym  

94 

3 Koszulki T-shirt w kolorze pomarańczowym z 
nadrukiem zgodnie z wymogami Unii Europejskiej 
i POWER  

94 

 

4.2 Zamówienie będzie realizowane w dwóch dostawach w terminie do: 

       

       a)    29.08.2016 r. w ilości 41 kompletów 

      b)    31.03.2017 r. w ilości 53 kompletów 

 

 4.3 Szczegółowy wykaz wraz z rozmiarami i ilością sztuk w poszczególnym 

 asortymencie odzieży i obuwia roboczego zostanie przekazany Wykonawcy w dniu 

 następnym po rozstrzygnięciu zamówienia.        

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 5.1 Dostarczana odzież ochronna i robocza musi spełniać wymagania 

 bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 5.2 Do każdej dostarczonej odzieży roboczej Wykonawca dołączy deklarację 

 zgodności WE oraz instrukcję użytkowania sporządzoną w języku polskim 

 zawierającą co najmniej: 

 a) zasady przechowywania, użytkowania, konserwacji, obsługi i dezynfekcji wyrobu; 

 b) wyjaśnienia znaczenia ewentualnych oznaczeń . 

 

 5.3 Zamawiający wyklucza możliwość wyłącznie chemicznego oczyszczenia 

 dostarczonej  odzieży. 

  

 5.4 Każda dostarczona sztuka odzieży powinna posiadać wszytą informację           

 o  sposobie jej czyszczenia lub prania. 

  

 5.5  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w ramach asortymentu 

 wymienionego w pkcie 4.1 

  

 5.6 Wykonawca załączy oświadczenie o czasie udzielanej gwarancji na 

 poszczególne pozycje asortymentu wraz z opisem konserwacji produktów 

 zamówienia. W sytuacji przekazania uczniowi dostarczonej odzieży i obuwia, 

 Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad ukrytych w zapakowanym towarze        

 (w szczególności gdy dostarczona odzież lub obuwie posiadają wady techniczne, 

 braki, uszkodzenia, lub deklarowane wymiary są zaniżone/zawyżone) zastrzega 



 sobie prawo wymiany dostarczonej części zamówienia. Wymiana winna nastąpić w

 następujących terminach: 

                    

a)  01-10.09.2016  r. dla pierwszej dostawy 

b)  01-10.04.2017 r. dla drugiej dostawy 

 

 5.7 Zamawiający wymaga podania kosztów zakupu całościowo w rozbiciu na 

 netto/VAT/brutto wraz z kosztami transportu. Kwota oferty musi obejmować 

 wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

 5.6 Zleceniodawca dokona płatności za poszczególne przejazdy przelewem na 

 wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 14 dni od momentu 

 wystawienia faktury. 

 

6. SKŁADANIE OFERT 
 

6.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie elektronicznej na 

zadanie  wymienione  w pkt 3. 

 

6.2 Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

 

6.3 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

 

6.4 Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim. 

 

6.5 Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
6.6 Formularz ofertowy, załącznik nr 1  należy przesłać na adres: szkola@zsbg.org 
do godz. 14.00 dnia 28.06.2016 r.   

 

7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 

 Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu ofertowym.   
 

8. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę. 
 

9. WYBÓR WYKONAWCY 
 
 Zamawiający dokona wyboru wykonawcy  w dniu 29.06.2016 r. do godz 10.00. 
 
 
 
 

 



10. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY. 
 
 10.1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na 

 stronie internetowej www.zsbg.org. Ponadto wykonawcy zostaną poinformowani         

 o wyborze najkorzystniejszej oferty mailowo. 

 

  10.2 Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

               Agnieszka Kubicka tel 514 339 510  

 
 
11. Informacje dodatkowe: 
  

W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę, lub 

ponowienia zapytania ofertowego. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (miejscowość, data) 

FORMULARZ OFERTY 
                                                                                                   
WYKONAWCA 
 
.............................................................................. 



 
.............................................................................. 
   (NAZWA FIRMY, IMIĘ, NAZWISKO, ADRES) 

 
TELEFON/FAX...................................................... 
 
E-MAIL................................................................... 
 
 
W nawiązaniu do zapytania ofertowego        z   dn. …………... 

Oferuję świadczenie NA ZAKUP I DOSTAWĘ  ODZIEŻY ROBOCZEJ  DLA  UCZNIÓW 

ZESPOŁU SZKÓŁ GEODEZYJNO-TECHNICZNYCH IM. SYBIRAKÓW W ŁODZI na 

praktyki organizowane w ramach projektu „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 

POMIAROWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRACĘ” realizowane w ramach projektu „Staże 

zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 

kształcenia zawodowego”, Program Operacyjny: WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-

2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: POWERVET 

2015-1-PL01-KA102-014837,  za cenę: 

 

 

Lp. Nazwa produktu Ilość sztuk Cena 
netto w 

PLN 

VAT w 
PLN 

Cena brutto w 
PLN 

1 Obuwie robocze z 
utwardzonymi noskami  
damskie w rozmiarze 
od      do 

    

2 Obuwie robocze z 
utwardzonymi noskami  
męskie w rozmiarze 
od    do    

    

3 Spodnie robocze 
( ogrodniczki ) w 
kolorze granatowym, 
damskie w rozmiarze 
od    do 

    

4 Spodnie robocze 
(ogrodniczki ) w 
kolorze granatowym 
męskie w rozmiarze 
od   do    

    

5 Koszulki T-shirt w 
kolorze 
pomarańczowym z 
nadrukiem zgodnie z 

    



wymogami Unii 
Europejskiej i PO 
POWER w rozmiarze 
od       do 

 Łączna cena -    

 
Słownie brutto: 
 
 
 
…………….......................................................…. ................................................................ 
miejscowość i data                                          Pieczęć i podpis Wykonawcy /lub osoby  
            uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Załącznik Nr 1 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
Wykonawca: ........................................................................................................................... 

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

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

 

ZAKUP I DOSTAWĘ  ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA  UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ 

GEODEZYJNO-TECHNICZNYCH IM. SYBIRAKÓW W ŁODZI na praktyki organizowane 



w ramach projektu  NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POMIAROWE SZANSĄ NA LEPSZĄ 

PRACĘ realizowane w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów 

szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” , Program Operacyjny: 

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, nr umowy: POWERVET 2015-1-PL01-KA102-014837 

 

 

Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w zapytaniu ofertowym dotyczące: 

− posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

− posiadania wiedzy i doświadczenia; 

− dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

− znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie 

zamówienia, 

  

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art.297 Kodeksu karnego, 

potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem. 

 

 
 
................................. …….......................................................................…............................ 
           (data)                    (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania 
        Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


