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ZS.DN.334.1.2019.ES  

ZAPYTANIE OFERTOWE  

W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 2/ZO/R/2019 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie  

zaprasza 

do złożenia oferty na wykonanie zamówienia 

„Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”  

 

Informacje o zamówieniu: 

1. Rodzaj zamówienia: dostawa 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego, środków 

ochrony indywidualnej, ręczników, pasty bhp oraz kremów do rąk na potrzeby Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Szacunkowe zapotrzebowanie  

i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu 

asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Ilość ta może ulec 

zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Ostateczna ilość będzie wynikała  

z faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo w składanym 

zamówieniu określi rozmiar/rozmiary konkretnych pozycji zamówienia. Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia przedmiotu zamówienia w rozmiarach standardowych oraz 

w przypadku rozmiarów niestandardowych o wymiarach podanych przez Zamawiającego. 

Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy do siedziby 

Zamawiającego, w terminie oznaczonym w ofercie, jednak nie dłużej niż w terminie 7 dni 

roboczych od dnia złożenia zamówienia za pomocą faksu, drogą korespondencji 

elektronicznej lub telefonicznie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.  

W przypadku innych szczególnych potrzeb Zamawiającego w zamówieniu mogą wystąpić 

pozycje nieuwzględnione w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego). 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia: 

zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu 

 

4. Kryteria oceny ofert:  
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Cena  – 70%  

Termin dostawy zamówienia – 30% 

 

5. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny ofert:  

Przyznanie punktów nastąpi na podstawie informacji zawartych w Formularzu Oferty 

(załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Ostateczna ocena oferty (C) zostanie ustalona 

według wzoru: C= C1 + C2 

 

a. w zakresie kryterium ceny punkty C1 zostaną ustalone wg wzoru: 

               najniższa cena oferty spośród wszystkich rozpatrywanych ofert 

C1=-------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 70% 
cena oferty badanej 

b.  w zakresie kryterium terminu dostawy punkty C2 zostaną ustalone wg wzoru: 

Termin dostawy Liczba punktów 

0-2 dni robocze 
30 punktów 

3-5 dni roboczych 
15 punktów 

6-7 dni roboczych  
0 punktów 

6. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: jw.  

 

7. Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw 

częściowych: sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. 

 

8. Dokumenty, których dostarczenia wymaga Zamawiający:  

I. Formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

II. Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

III. Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

 

9. Termin składania ofert: do dnia 3 kwietnia 2019 r. do godziny 13.00. 

 

10. Miejsce składania ofert:  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 

Gronowo 128 87-162 Lubicz (sekretariat dyrektora, pokój nr 205). Godziny pracy 

sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. 

 

11. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Ewa Parzych-Siemiątkowska tel. 56-

678-41-18 wew. 326 e-mail: e.parzych@zsgronowo.edu.pl 
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Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył 

ofertę najkorzystniejszą.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione, w przypadku, gdy: 

a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację 

zamówienia, chyba, że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny 

najkorzystniejszej oferty, 

b) nie złożono żadnej ważnej oferty. 

Ofertę należy złożyć: 

 w jednej zamkniętej kopercie opisanej jako: 

„Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: Dostawa 

odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”.  

Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby”. 

 

W załączeniu: 

1. formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

2. formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

3. wzór umowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

Opracował: Ewa Parzych-Siemiątkowska referent ds. administracyjnych, 26.03.2019 r. 

Zatwierdził: Zbigniew Piotrowski, Dyrektor Zespołu Szkół, CKU w Gronowie, 26.03.2019 r. 

 

 


