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Oznaczenie sprawy: RPLD.11.03.01-10-0027/15/5/2017 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień co do 
których na podstawie art. 4 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych wyłączono Stosowanie tej Ustawy  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3  
w  Piotrkowie Trybunalskim 

 
Piotrków Trybunalski, dnia 21.06.2017r. 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych   
Nr 3 w  Piotrkowie Trybunalskim w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego co do którego na podstawie art. 4 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych wyłączono stosowanie tej Ustawy, zaprasza do złożenia oferty (cenowej) na 
wykonanie zamówienia. 

 
2.    Opis przedmiotu zamówienia:  
       Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej - BHP dla 

uczestników staży i praktyk zawodowych w ZSPiPO-W Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim, 
która obejmuje: 

Zestaw Nr 1 - dla stażysty "spawacza" (24 sztuk) - różne rozmiary- zawierający: 
 1)    Koszulka typu polo - 24 szt. 
 2)    Koszula flanelowa w kratę 24szt. 
 3)    Czapka - 24 szt. 
 4)    Rękawice spawalnicze skórzane - różne rozmiary - 24 szt. 
 5)    Rękawice ochronne skórzane robocze - różne rozmiary - 24 szt 
Zestaw Nr 2 - dla stażysty "operatora wózków" (10 sztuk) - różne rozmiary-zawierający:  
1)    Spodnie typu ogrodniczki - 10 szt. 
2)    Czapka - 10 szt. 
 Zestaw Nr 3 - dla stażysty "operatora wózków" (10 sztuk) - różne rozmiary-zawierający: 
1)    Ubranie robocze (bluza+ spodnie typu ogrodniczki) - 10 szt. 
 2)   Czapka - 10 szt. 
3)    Obuwie ochronne - 10 szt. 
 4)    Koszulka typu polo - 20 szt. 
 5)    Rękawice ochronne skórzane robocze -20szt. 
Zestaw Nr 4- dla praktykanta (36 sztuk) - różne rozmiary -  zawierający: 
1)    Ubranie robocze (bluza+ spodnie typu ogrodniczki) - 36 szt. 
 2)   Czapka - 36 szt. 
3)    Obuwie ochronne - 36 szt. 
4)    Koszulka typu polo - 72 szt. 
5)    Rękawice ochronne skórzane robocze -72 szt 
6)    Okulary ochronne -6 szt. 
UWAGA: 

       Specyfikację i szczegółowy opis środków ochrony osobistej - BHP dla uczestników 
staży i praktyk zawodowych będących przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A 
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do niniejszego zapytania ofertowego. Zestawienie rozmiarów ubrań roboczych 
Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy w dniu podpisania umowy w formie załącznika.  

CPV-18000000-9 Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki                                                    

3.    Termin wykonania zamówienia: do 10 dni od podpisania umowy. 
 
4.     Warunki udziału w postępowaniu wymagane i stawiane Wykonawcą: 
4.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia – w zakresie dostawy środków ochrony 
osobistej - BHP - Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą wypełniony załącznik Nr 2 do 
zapytania ofertowego.                                                .  
4.2. Na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że 
wykonał w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną (1) dostawy środków 
ochrony osobistej BHP, o wartości co najmniej 4.000,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest 
wraz z ofertą złożyć załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Do wykazu należy dołączyć 
dokumenty wystawione przez odbiorcę dostawy potwierdzające należyte wykonane dostawy 
wskazanych w wykazie, np. referencje.                                                                            .                                           
4.3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo musi wraz z ofertą złożyć załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 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 związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
4.4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu składa wraz 
z ofertą załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego wymagane dokumenty dla poszczególnych 
środków ochrony osobistej - BHP:                                                                                .                                 
- deklaracje zgodności CE,                                                                                                       .                        
- spełniające odpowiednie normy zawarte w załączniku Nr 2A dla poszczególnych środków 
ochrony osobistej BHP                                                                                                                   . 
4.5.  Badanie i ocena złożonych oświadczeń i dokumentów: 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów tylko w przypadku 
stwierdzenia braku: podpisu, parafki, pieczątki, bądź poprawienia oczywistej omyłki 
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pisarskiej. Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na 
spełnianie opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz należy dołączyć takie 
dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że Wykonawca spełnia warunki udziału             
w postępowaniu. Oferty, które nie spełnią tego wymagania zostaną odrzucone. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania gdy oferta będzie zawierała cenę, 
która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć za realizację przedmiotu 
postępowania.                                     .                                               
2. Dokumenty dotyczące Wykonawcy (np. referencje) muszą być złożone w formie oryginału 
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej 
zapisanej stronie dokumentu). Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być 
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 
osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).                                   .  
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
dokumentów wskazanych w pkt 4.1; 4.2; 4.3 i 4.4  według formuły „spełnia-nie spełnia”.         

5.    Termin związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty. 
 
6.    Sposób przygotowania i złożenia oferty (cenowej):                                                                                    

6.1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert na 
poszczególne elementy zamówienia (niedopuszczalne jest dzielenie ustalonych Części 
zamówienia na mniejsze części). Oferty na wykonanie niekompletnej Części zamówienia 
podlegają odrzuceniu.                                              .                                                  
6.2. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
zapytania ofertowego.                                                      .                                       
6.3. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z zakresem objętym niniejszym postępowaniem.                    
6.4. Wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem oferty, w tym samym opakowaniu, winny być 
złożone: Pełnomocnictwo i ewentualne inne dokumenty wykazujące umocowanie do złożenia 
oferty (jeżeli dotyczy)  i dokumenty wymienione w pkt 4.1; 4.2; 4.3 i 4.4 zapytania ofert.                  .            
6.5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co 
oznacza, że musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonymi 
pełnomocnictwem. Podpis należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację autora (np. w razie 
podpisu nieczytelnego, opatrzyć go dodatkowo imienną pieczątką).                                   .                                         
6.6. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż 
do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące     
w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.                                             .                                  
6.7. Jeżeli upoważnienie, o którym mowa w pkt 6.6 niniejszego rozdziału nie wynika wprost                      
z właściwego rejestru stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub 
potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.                                              .                                                                                                                                                             
6.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. musi być parafowane przez Wykonawcę 
lub wyznaczonego Pełnomocnika.                                             .                                
6.9. Wykonawca odpowiada za kompletność oferty i jej zgodność z wymaganiami zapytania 
ofertowego.                                                                                                                                                
6.10. Ofertę (cenową) należ złożyć na Formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do 
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niniejszego zapytania (cenowego) w terminie do dnia 28.06.2017r. do godz. 11.00. w jednej          
z  form: 

1)    w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres:     

      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3  
w Piotrkowie Trybunalskim - sekretariat, ul. Broniewskiego 16, 97-300 Piotrków Trybunalski 

z dopiskiem: Oferta na dostawa środków ochrony osobistej - BHP 
(brana będzie pod uwagę data wpływu) 

      2)   lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  r.kaminski76@interia.pl 
 

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na ich składanie zostaną 
zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

7.    Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami: Cena – 100 %  

8.    Wzór umowy stanowi załącznik 7 do niniejszego zapytania.                                 .                
8.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, zgodnie z kryterium określonym w pkt 7 niniejszej oferty.                                     .                                                                                             
8.2. Jeżeli Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,                    
w terminie wskazanym przez Zamawiającego- Zamawiający może dokonać wyboru następnej  
z ofert, która w kolejności zgodnie z kryterium określonym w pkt 7. niniejszej oferty i nie podlegała 
odrzuceniu (a Wykonawca nie podlega wykluczeniu). 

9.  Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Radosław Kamiński - Koordynator Projektu                                                                                            
tel. 512-193-599 można dzwonić w dni robocze   w godzinach 9.00 -15.00 

10. Warunki płatności: 
10.1. Podana w ofercie cena ma charakter ryczałtowy i musi być wyrażona w PLN (z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego 
zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy, choćby zmieniły się koszty 
poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca skalkulował wszystkie potencjalne 
ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz że przewidział właściwą 
organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę 
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.                                                             .                                         
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zestawów ubrań roboczych lub ich 
poszczególnych pozycji w związku z tym łączna cena dostawy może ulec zmianie do 
momentu podpisania umowy w której zawarta będzie końcowa wartość zamówienia brutto.                                
10.2. Wynagrodzenie nastąpi po dostawie środków ochrony osobistej - BHP. Podstawą 
wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy przekazanych środków ochrony 
osobistej - BHP zgodnie z zestawieniem rozmiarów ubrań roboczych bez uwag 
Zamawiającego. Sposób zapłaty: przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

11. Wykaz załączników do zapytanie ofertowego: 
11.1. Załącznik nr 1: Formularz oferty, 
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11.2. Załącznik nr 2 i 2A: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
11.3. Załącznik nr 3: Wykaz dostaw, 
11.4. Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku powiązań, 
11.5. Załącznik nr 6: Oświadczenie wykonawcy, 
11.6. Załącznik nr 7: Projekt umowy.                                   
 

                                                                                                                                            

 

 
 
 

Data i podpis kierownika jednostki 


