
Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą 

odzieży i obuwia ochronnego 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8 
  

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: zakup wraz z dostawą odzieży i obuwia ochronnego. 

W związku z powyższym Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej 

w następującym zakresie: 

  

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup następujących produktów: 

1. koszula flanelowa męska długi rękaw, wykonana z tkaniny 100% bawełna, z kołnierzem, zapinana na 

guziki lub  suwak rozmiar  - 1xL , 1x XXL, 1x L - 3szt. 

2. odzież ochronna letnia męska  tj. komplet spodnie z bluzą ,rozmiar  - 1xL, 1xL , 1x XXL – 3 szt. 

 bluza: zapinana na guziki lub suwak  na frontowej stronie dwie kieszenie zapinane, mankiety przy 

rękawach zapinane na guzik, na dole bluzy gumka ściągająca, 

 spodnie ogrodniczki: z możliwością regulacji w pasie dzięki dodatkowym guzikom oraz w długości 

szelkami, które dodatkowo mają w tylnej partii gumkę, min. dwie boczne kieszenie. 

3. kurtka zimowa ocieplana z podpinką męska, zapinana na zamek, rozmiar - 1xXL , 1xXXL ,2x L – 4 szt. 

 

Wszystkie koszule, oraz odzież ochronna w kolorze ciemno zielonym, granatowym lub szarym. 

4. Płaszcz przeciwdeszczowy  męski – 3 szt. 

5. Buty robocze  letnie skórzane typu trzewiki  męskie rozmiar - 40, 42 ,44 -  3 pary. 

6. Buty robocze zimowe nieprzemakalne męskie rozmiar  - 40 , 42 , 44  - 3 pary 

7. Półbuty przeciwpoślizgowe damskie rozmiar - 5x37 , 3x38 , 2x39 , 2x40 , 2x41   - 14 par. 

8. Fartuch damski biały krótki rękaw typu żakiet damski rozmiar  -  4x M 50 , 1x46 1x 42 – 6 sztuk. 

9. Fartuch damski ochronny długi rozmiar – 4x M42 ,  1x 44 , 3x 46 – 8 sztuk. 

10 . kamizelka ocieplacz  rozmiar -    7xL , 2XL    - 9 szt. 

11. fartuch damski wodoodporny                           - 5 szt. 

  

  

II. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Termin realizacji zamówienia: do 16.10.2020 rok. 
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

a. nazwa kryterium – cena 

b. waga kryterium – 100% 

3. Oferta będzie rozpatrywana w całości, jednak zastrzegamy sobie prawo 
do złożenia zamówienia na wybrane elementy ujęte w zapytaniu. 



4. Podstawą do zapłaty za zamówiony towar przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona przez 

Dostawcę. 

5. Płatności po dostarczeniu towaru w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany rozmiaru ubrań i obuwia 

(na większy lub mniejszy) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. 

  

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być dostarczona do sekretariatu Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga ul. 

Spacerowa 4, 26-050 Zagnańsk lub przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: sekretariat@zsl-zagnansk.pl do dnia 30.09.2020r. do godz. 11:00, otwarcie ofert 

o godz. 12:00. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, Dostawca może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

3. Oferty powinny być złożone na formularzu ofertowym . 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

  

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty 

za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania jest: 

Piotr Stępień tel. (41) 3001075, 

email: piotr.stepien@zsl-zagnansk.pl 
w godzinach pracy Zamawiającego tj. poniedziałek- piątek 7.00– 15:00. 

 


