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Zagnańsk, 29.01.2018 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Nr sprawy: ZSL.D.271.2.2018 

 

NA DOSTARCZENIE ODZIEŻY OCHRONNEJ NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ DLA 
UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH im. ROMANA GESINGA w 
ZAGNAŃSKU,  

UL. SPACEROWA 4, 26-050 ZAGNAŃSK 

 
 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY / ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku 
ul. Spacerowa 4 
26-050 Zagnańsk 
tel./fax. (41) 300-11-41 
e-mail: sekretariat@zsl-zagnansk.pl 

 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o 
przedstawienie oferty na DOSTARCZENIE ODZIEŻY NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ 
DLA UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH im. ROMANA GESINGA w 
ZAGNAŃSKU, UL. SPACEROWA 4, 26-050 ZAGNAŃSK realizowanej w ramach 
projektu „Mobilność i doświadczenie - nową wiedzą leśną”, finansowanego  przez 
Unię Europejską,  „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach 
Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zleceniodawca poszukuje DOSTAWCY, który wykona zadanie polegające na 
dostarczeniu odzieży ochronnej dla uczniów na praktykę zawodową w ramach 
realizacji projektu: „Mobilność i doświadczenie - nową wiedzą leśną”- 
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego”. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć odzież do siedziby 
Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku. 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA: 

 
Zadanie 1: Dostarczenie kompletu odzieży 
 

l.p artykuł Termin/czas 
realizacji 

Szczegółowe wymagania 

1 Kurtka STIHL 

ECONOMY PLUS 

 
08 lutego 2018r. 27 sztuk / różne rozmiary. 

 
 
4. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE KAŻDEGO 

WYJAZDU 
 

1) Odzież musi być dostarczona w terminie do 08 lutego 
 

2) wykonawca zapewnia dostaczenie odzieży fabrycznie nowej i objętej 

gwarancją; 

 
5. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY: 
 
1) Wystawią fakturę vat 
 
2) Mają zarejestrowaną działalność gospodarczą. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o posiadaniu uprawnień do 
realizacji zadania będącego przedmiotem zapytania ofertowego. 

 
4) Wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 
  
 a) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik Nr 1  

 
b) wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

 
  



 
 

„Mobilność i doświadczenie - nową wiedzą leśną” 

Strona 3 z 5 
 

 
Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu oraz opatrzone pieczęcią (lub dopiskiem 
odręcznym) o treści: „Za zgodność z oryginałem” lub „Poświadczam za zgodność z 
oryginałem”. 
 
 

 
6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 
Wykonawca na formularzu oferty podaje cenę brutto za komplet 
 

Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu ofertowym.   

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie. 

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

 
 
 
WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
Zleceniobiorca wystawi fakturę za 27 kompletów dostarczonej odzieży 
Termin płatności: 2 miesiące od wystawienia faktury 
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7. SKŁADANIE OFERT 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie papierowej 

 
Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim  

Oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów. 

 
Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć/przesłać w zamkniętej kopercie do 
2.02.2018 r. do godz.11.30 na adres: 
 
Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku 
ul. Spacerowa 4 
26-050 Zagnańsk 
 
Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: 
 
„DOSTARCZENIE ODZIEŻY NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ DLA UCZNIÓW Z 
ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH im. ROMANA GESINGA w ZAGNAŃSKU, UL. 
SPACEROWA 4, 26-050 ZAGNAŃSK realizowanej w ramach projektu „Mobilność i 
doświadczenie - nową wiedzą leśną”,  

telefon kontaktowy koordynatora projektu 508 459 274 – Przemysław Baran 

 
 

8. OTWARCIE OFERT 
Otwarcie ofert nastapi w dniu 2.02.2018 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół Leśnych 
im. Romana Gesinga w Zagnańsku. 
 
9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

Wykonawca na formularzu oferty podaje cenę brutto za komplet 
 
Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu ofertowym.   

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie. 

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia.  
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10. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował 
kryteriami, których znaczenie (wagę) określa procent.  
 

Proponowana cena - 100% 
 

Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty uznane za ważne i nie podlegających 

odrzuceniu. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę. 

11. WYBÓR WYKONAWCY 
Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w 
oparciu o podane kryterium wyboru. Ogłoszenie o wyborze oferty nastąpi w ciągu 
trzech dni od otwarcia ofert. 

 
12. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH im. ROMANA GESINGA w ZAGNAŃSKU, 
UL. SPACEROWA 4, 26-050 ZAGNAŃSK realizowanej w ramach projektu 
„Mobilność i doświadczenie - nową wiedzą leśną” Oraz na stronie projektu  
http://www.e-forest.eu 
 
Ponadto wykonawca zostanie poinformowany o wyborze najkorzystniejszej oferty 
telefonicznie lub mailowo. 
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