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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16.05. 2017 r.  

. 

Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach 
w związku z realizacją projektu  

Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej 
realizowanego przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pod nazwą  
 

„Zakup ubrań oraz obuwia roboczo-ochronnego dla uczniów i uczennic uczestniczących w stażach 
zawodowych organizowanych w ramach projektu  

„Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
 

LP Nazwa Opis j.m rozmiar ilość 

1 Koszula -zapinana na guziki, 
-ochroni ciało przed zadrapaniami podczas pracy w 
ogrodzie, a także ogrzeje w chłodniejszy dzień,  
-materiał: 100% bawełna, 

Szt. XS 1 

Szt.  S 13 

Szt.  M 26 

Szt. L 17 

Szt. XL 6 

Szt. XXL 2 

Razem 65 sztuk 

2 Spodnie  

ogrodniczki 

 -gumka w pasie w tylnej partii zwiększjaca  swobodę 
ruchów oraz umożliwiajaca lepsze dopasowanie, 
   - możliwość regulacji długości za pomocą szelek, 
    - liczne kieszenie m.in. dwie na klatce piersiowej 
zapinane na rzep, dwie po bokach, z tyłu dwie zapinane na 
rzep, 
   - wykonane z mieszanki poliestrowo-bawełnianej, 
     
 

Szt. XS 2 

Szt.  S 18 

Szt. M 21 

Szt. L 16 

Szt. XL 7 

Szt. XXL 1 

Razem 65 sztuk 

3 Trzewiki 

robocze 

-wykonane z wysoce odpornej na czynniki zewnętrzne, 
impregnowanej skóry nubukowej 
-wodoodporne wykończenie 
-stalowy podnosek chroniący palce 
-stalowa wkładka anty przebiciowa w podeszwie 

Szt. 36 2 

Szt.  37 2 

Szt. 38 8 

Szt. 39 8 
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-niebrudząca podeszwa o właściwościach antystatycznych, 
antypoślizgowych, kwaso- i olejoodpornych 
absorpcja energii na pięcie 
- dwuwarstwowa podeszwa PU/TPU 
-podwójne szycie 

Szt. 40 8 

Szt. 41 7 

Szt. 42 9 

Szt. 43 8 

Szt. 44 6 

Szt. 45 4 

Szt. 46 3 

Razem 65 sztuk 

 
Pozostałe informacje niezbędne do przygotowania oferty: 

1) Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
2)  Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w zapytaniu 

ofertowym wraz z dostarczeniem zamówienia do Zamawiajacego.  
3) Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego  całość asortymentu pogrupowanego 

według rozmiarów oraz zapewnia mozliwość wymiany spodni, koszul i trzewików roboczych 
na inny rozmiar w przypadku gdy zmówiony rozmiar nie będzie pasował. 

4) Ofertę należy złożyć na formualrzu ofertowym stanowiącym ZAŁACZNIK NR 1 do 
niniejszego zapytania.  

5) Formularz ofertowy należy przesłać w terminie do dnia 23. 05.2017 r. do godziny 11.00 
drogą elektroniczną na adres  dyrekcja@zsb.gliwice.pl  lub przesłać pocztą na adres: Zespół 
Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowkska 16, 44-100 Gliwice lub dostarczyć osobiście 
do sekretariru szkoły.  

6) Po wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiazany będzie do 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

7) Wykonawca jest zobowiazany dostarczyć asortyment  do 10 dni od daty podpisania umowy.  
8) Kryteria, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty stanowią: 

a) kryterium ceny,  
b) kryterium akceptacji przez Zamawiającego wzorów asortymentu  
Oznacza to, Wykonawca ofeujący najniższą cenę  przed podpisaniem umowy będzie 
zobowiązany dostarczyć na swój koszt do siedziby Zamawiającego po 1 sztuce asortymentu 
dla każdego rozmiaru określonego w tabeli powyżej w celu jego akceptacji.  

9)  
Informacje dodatkowe: 

Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności  w przypadku, gdy 
oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty. 
 
 
Osoba uprawniona do kontaktów: Beata Spałek,   tel/fax: 32 323 03 74, 

                                                                                e-mail: dyrekcja@zsb.gliwice.pl 


