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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2013  

z dn. 20.05.2013 r.  
na odzież roboczą wraz z obuwiem roboczym i środkami ochrony indywidualnej  dla kursu 

pracz/ka oraz personel sprzątający      
 

 
 

W związku z realizacją projektu pn. „UCZĘ SIĘ I PRACUJĘ”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Priorytet VII  „PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ” 
Działanie 7.4 „NIEPEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY” 

STOWARZYSZENIE DZIECI I RODZIN ZASADNICZEJ SZKOŁU ZAWODOWEJ SPECJALNEJ  z siedzibą w 

Wałbrzychu przy Pl. BOHTERÓW PARCY 1 zaprasza do składania ofert na odzież roboczą wraz z 

obuwiem roboczym i środkami ochrony indywidualnej   dla kursu pracz/ka oraz personel sprzątający     

(kod CPV 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki). 

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest: 
Jolanta Ceran – Prezes SDiR ZSZS tel. 74 84 225 80 

e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl 
 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 
1. Siedziba Zamawiającego – ul. Bohaterów Pracy 1, Wałbrzych – tablica ogłoszeń  

2. Zapytanie ofertowe zostanie przekazane do minimum 3 wykonawców 
3. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

www.zaz.walbrzych2000.pl 
 

III. Tryb udzielenia zamówienia: 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności wskazaną w dokumencie 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”  

z dn. 24 grudnia 2012 r. 
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia i terminu wykonania: 

 

Nazwa i kod przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV 18100000-0 - Odzież 

branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki). 

Przedmiotem zamówienia jest odzież robocza wraz z obuwiem roboczym i środkami ochrony 

indywidualnej   dla kursu pracz/ka oraz personel sprzątający  w ramach projektu „UCZĘ SIĘ I 

PRACUJĘ.”  

 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny łącznej oraz 
szybkością realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego. 

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/odziez-branzowa-specjalna-odziez-robocza-i-dodatki-995/
http://www.zaz.walbrzych2000.pl/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/odziez-branzowa-specjalna-odziez-robocza-i-dodatki-995/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/odziez-branzowa-specjalna-odziez-robocza-i-dodatki-995/
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ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 
 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia są ubrania robocze wraz z obuwiem roboczym i środkami ochrony 

indywidualnej   dla kursu pracz/ka oraz personel sprzątający. 
 

Liczba kompletów  I edycja – 10 kompletów dla kursu pracz/ka  

10 kompletów dla kursu personel sprzątający 
 

Liczba edycji kursów  3  

Liczba beneficjentów  60  

  

Dostarczone artykuły muszą spełniać wszystkie wymogi określone przepisami 
dotyczącymi sprzedaży odzieży ochronnej (w tym BHP) 

KURS PERSONEL SPRZĄTAJĄCY  

STANOWISKO PRACY WYSZCZEGÓLNIENIE ODZIEŻY ROBOCZEJ, 

OBUWIA ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY 
OSOBISTEJ 

ILOŚĆ 

 

Sprzątacz/ka  

Rękawice gumowe długie 30 

Chustka na głowę lub czapka  30 

Trzewiki profilaktyczne - tekstylne 30 

Fartuch drelichowy 30 

 

KURS PRACZ/KA 

STANOWISKO PRACY WYSZCZEGÓLNIENIE ODZIEŻY ROBOCZEJ, 
OBUWIA ORAZ SRODKÓW OCHRONY 

OSOBISTEJ 

ILOŚĆ 

Pracz/ka  Fartuch  30 

Fartuch przedni wodoodporny  12  

Obuwie na spodach 
przeciwpoślizgowych  

30 

Czepek lub chusta na głowę 30 

Rękawice wodoodporne 30 

Rękawice bawełniane  30 
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SKIEROWANIE DO PRACY W ZAZ – TRZYMIESIĘCZNE STAŻE/REINTEGRACJE ZAWODOWE  

STANOWISKO PRACY WYSZCZEGÓLNIENIE ODZIEŻY ROBOCZEJ, 

OBUWIA ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY 
OSOBISTEJ 

ILOŚĆ 

 

Sprzątacz/ka  

Rękawice gumowe długie 30 

Chustka na głowę lub czapka  30 

Trzewiki profilaktyczne - tekstylne 30 

Fartuch drelichowy 30 

STANOWISKO PRACY WYSZCZEGÓLNIENIE ODZIEŻY ROBOCZEJ, 

OBUWIA ORAZ SRODKÓW OCHRONY 
OSOBISTEJ 

ILOŚĆ 

Pracz/ka  Fartuch  30 

Fartuch przedni wodoodporny  12  

Obuwie na spodach 
przeciwpoślizgowych  

30 

Czepek lub chusta na głowę 30 

Rękawice wodoodporne 30 

Rękawice bawełniane  30 

 

Rozmiary w/w artykułów uzależnione będą od ostatecznych 
grup uczestników kursów. 

Rozmiary zamawianych artykułów podawane będą każdorazowo przed rozpoczęciem 

kursów każdej z grup.  

OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Do oferty Wykonawca musi załączyć następujące oświadczenia i dokumenty  

 Formularz ofertowy z datą sporządzenia oferty, adresem i siedzibą oferenta, numerem 

telefonu 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

wypis z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

terminem składania ofert. Dokumenty proszę złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zaproszenia ofertowego 

 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej. Jeżeli osoba(-y) podpisująca(-e) ofertę działa(-ją) na podstawie 

pełnomocnictwa, to musi być ono dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 
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 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz  z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja 

polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

 Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 

 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 Oferta powinna posiadać proponowaną cenę jednostkową osobno dla każdego artykułu  

Oferta winna posiadać ceny towaru zawierające wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (w 

tym koszt dostarczenia do siedziby Zamawiającego) oraz okres gwarancji. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl 

lub też dostarczona osobiście lub listownie na  adres: Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu Pl. Bohaterów Pracy 1, 58-300 Wałbrzych  

 do dnia 31 maja 2013 r. do godziny 12.00 

 OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

cena – 100 %  

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował następującym 

kryterium: 

łączna cena ofertowa (brutto) - 100% 

 

Ocena ofert w oparciu o powyższe kryterium dokonana zostanie, w oparciu o wzór: 

  

Najniższa łączna cena ofertowa spośród złożonych ofert 

        C = ------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt.  
Łączna cena ofertowa badanej oferty 

 
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 
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2) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert 

dodatkowych w określonym terminie.  

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 31 maja 2013 r. 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej 

Działanie: 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy 

      

Lider 

 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin  
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej w Wałbrzychu 
Plac Bohaterów Pracy 1 
58-300 Wałbrzych 
 
tel./fax: (74) 842-25-80 
 
www.zszs.walbrzych.pl 

Partner 

 

Fundacja Wałbrzych 2000 
ul Wrocławska 53 
58-309 Wałbrzych 
 
 
tel./fax: (74) 843-45-32 
tel.: (74) 843-45-62 
 
www.walbrzych2000.pl 

 

Załącznik nr 1 

 

Zamawiający: 
................................................ 

 
 

OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZAMÓWIENIE W RAMACH PROCEDURY 

KONKURENCYJNOŚCI* 
 

W związku z ubieganiem się o zamówienie na dostarczenie odzieży roboczej wraz z obuwiem 
roboczym i środkami ochrony indywidualnej  dla kursu pracz/ka oraz personel sprzątający     

UCZE SIE I PRACUJĘ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym, tj. 
Stowarzyszeniem Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, Pl. Bohaterów Pracy 1, 58-

300 Wałbrzych. 
 

 

Oświadczam, że między ……………………………………………………………………….                                                                                    

(imię i Nazwisko// nazwa firmy) 

 a 

Stowarzyszeniem Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nie 

zachodzi żadne powiązanie osobowe lub kapitałowe polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta 

lub pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

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

Data i podpis osoby składającej ofertę/Wykonawcy 
________________________________________________________________________ 
*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą. 


