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Rawa Mazowiecka, dnia 4 czerwca 2018 r. 

Zaproszenie do złożenia oferty  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonym przy zastosowaniu art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej zaprasza do 

składania ofert w postępowaniu na  dostawę ubrań roboczych, prowadzonym przy zastosowaniu art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) – zwanej 

dalej „ustawą Pzp w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0015/17 pn. "Zawodowe drogowskazy", 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Opis przedmiotu zamówienia: 

W skład realizacji powyższego zamówienia wchodzi: 

1. Dostawa 87 kompletów ubrań roboczych według następującej specyfikacji: 

W skład 1 kompletu wchodzi:  

L. p. Nazwa 

dla zawodu technik agrobiznesu i technik logistyk –  55 kpl. 

1 

obuwie robocze:  

-  buty typu półbut, sięgające przed kostkę, wykonane ze skóry, 

-  podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, benzynoodporna, antyelektrostatyczna, 

-  absorpcja uderzeń pod piętą, 

-  podszewka wykonana z materiału absorbującego  pot, 

-  stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN, 

-  kategoria S1 SRC, 

-  musi spełniać wymagania norm EN20345, EN20344, 

-  kolor: szary, czarny. 

2 

spodnie ogrodniczki: 

 - 65% poliester, 35% bawełna, 

-  gramatura min. 262 g/m2, 

-  możliwość regulacji w pasie  oraz w długości, z gumką w tylnej  partii, 

-  dwie boczne kieszenie oraz jedna na nogawce, 

-  dodatkowo dwie kieszenie w górnej partii spodni, w tym  jedna na suwak, 

- kolor: szary lub czarny. 

3 

podkoszulek: 

- kolor szary, czarny lub zielony:( 85% bawełny/15% wiskozy), 
-  gramatura min. 155 g/m2, 

-  bez szwów bocznych, 

-  taśma wzmacniająca szwy rękawów. 

dla zawodu technik ekonomista – 32 szt. 

1 

obuwie robocze: 

-  spód PU z profilem ortopedycznym, 

-  cholewka z perforacją wykonana ze skóry naturalnej z powłoką odporną na mycie, 

-  możliwość regulacji tęgości, 

-  wyściółka wykonana z naturalnej skóry welurowej, 

-  protektor antypoślizgowy, 

-  podeszwa odporna na oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce, 

-  musi spełniać wymagania normy EN20347, 

-  kolor: biały. 
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2 

bluza polar: 

 - 100% poliester, 

-  gramatura min. 290 g/m2, 

-  zapinana na suwak, 

-  trzy zasuwane kieszenie po zewnętrznej stronie: dwie po bokach i jedna na górze, 

-  rękawy oraz dół bluzy wykończone elastyczną lamówką, 

- kolor: szary lub beżowy. 

3 

podkoszulek: 

- kolor szary, czarny lub zielony: 85%bawełny/15% wiskozy, 
-  gramatura min. 155 g/m2, 

-  bez szwów bocznych, 

-  taśma wzmacniająca szwy rękawów. 

 

Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

CPV: 18.11.30.00-4 - odzież przemysłowa. 

2. Dostawy  będą realizowane sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r. 

Dostawca jest zobowiązany do wpisania w ofercie czasu oczekiwania na dostawę w postaci ilości dni 

kalendarzowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Dostawca może zaproponować termin 

realizacji zamówienia nie krótszy niż 1 dzień kalendarzowy i nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. 

Czas oczekiwania na dostawę liczony będzie od dnia dokonania stosownego zamówienia przez 

Zamawiającego do dnia dostarczenia ubrań do siedziby Zamawiającego. 

3. Złożenie zamówienia nastąpi poprzez przesłanie na adres e-mail Dostawcy zamówienia  (wg wzoru 

stanowiącego załącznik 1 do zaproszenia) wraz z rozmiarami wszystkich ubrań, jakie mają być 

dostarczone. 

4. Dostawcy przysługiwać będzie prawo do wynagrodzenia i wystawienia stosownej faktury/rachunku  po 

dostarczeniu ubrań, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem, z terminem płatności 30 

dni. 

5. Ustalony sposób rozliczania i płatności może ulec odpowiedniej zmianie (przesunięciu) w przypadku 

opóźnienia w przekazaniu transzy środków finansowych przez Instytucję Zarządzającą. W przypadku 

nieterminowego przekazania  środków przez Instytucję Zarządzającą, Dostawca oświadcza, że nie 

będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu opóźnień w uregulowaniu należności. 

Termin realizacji zamówienia:  sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r.  

Cena ofertowa:  musi zawierać całość kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz należnym podatkiem 

VAT, jeżeli Dostawca jest jego płatnikiem. 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, według następujących kryteriów i ich wag:  

Lp. Nazwa kryterium 
Waga  

[%] 

Maksymalna ilość punktów, jakie 

może otrzymać oferta  

w ramach danego kryterium  

1 Cena (cena oferty brutto) 60 60,00 

2 

Czas oczekiwania na dostawę  

(rozumiany jako czas od dokonania stosownego 
zamówienia  przez Zamawiającego do dostarczenia 

ubrań do siedziby Zamawiającego liczony w dniach 

kalendarzowych)  

40 40,00 
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Termin i miejsce składania ofert: 

Ofertę należy składać, wg załączonego druku do dnia 12 czerwca 2018 r. do godziny 9.00 w siedzibie 

zamawiającego: Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 14 w pokoju nr 13 lub elektronicznie na adres: 

zspreymont@wp.pl. 

                   

Dyrektor 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Władysława Stanisława Reymonta  

             mgr inż. Andrzej Romańczuk 

                      / - /   
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                             / -Załącznik 1 

 

Zamówienie na dostawę ubrań roboczych w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0015/17 pn. "Zawodowe 

drogowskazy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową ……………………… 

 

liczba zamawianych kompletów ubrań roboczych:…………………………… 

Tabela rozmiarów: 

L. p. Wzrost (cm) Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód pasa (cm) Obwód szyi (cm) Waga (kg) 

1 2 3 4 5 6 

dla zawodu technik agrobiznesu i technik logistyk 

1      

2      

3      

…..      

dla zawodu technik ekonomista 

1      

2      

3      

…..      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
………………….…….……., dnia ………..….……. r.  

 (miejscowość) 

 ………………………………………… 

 (podpis) 
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Dostawca:   

……………………………………….……………………………  

(pełna nazwa/firma, adres)  

reprezentowany przez: 

……………………………………….……………………………  

(imię, nazwisko)                                              

Na potrzeby przekazywania korespondencji w niniejszym postępowaniu: 

Tel/Faks: ………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………….. 

                                                                                                                   Zamawiający: 

                                                                                              Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka 

ul. Reymonta 14 
 

OFERTA  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty oferujemy dostawę ubrań roboczych w ramach projektu nr 
RPLD.11.03.01-10-0015/17 pn. "Zawodowe drogowskazy", współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020, zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty, według poniższego 
wyszczególnienia: 

Wyszczególnienie 
 

ILOŚĆ 
[kpl.] 

CENA 
JEDNOSTKOWA 

BEZ VAT 
za 1 kpl  

[zł] 

OGÓŁEM 
WARTOŚĆ 
BEZ VAT 

[zł] 
2x3 

          OGÓŁEM 
WARTOŚĆ 

(1
 

Z VAT 
[zł] 

4x1,23 

1 2 3 4 5 

Komplet ubrań roboczych dla zawodu 
technik agrobiznesu i technik logistyk: 

1) obuwie robocze 

2) spodnie ogrodniczki 

3) podkoszulek 

55    

Komplet ubrań roboczych dla zawodu 
technik ekonomista: 

1) obuwie robocze 

2) bluza polar 

3) podkoszulek 

32    

za łączną kwotę:  

………………...……. zł, słownie zł: …….…….……………………….………….…………………............................. 
Oferowane wynagrodzenie jest kwotą brutto. 

(1
  

 

Czas oczekiwania na dostawę (rozumiany jako czas od dnia dokonania stosownego zamówienia  przez 

Zamawiającego do dnia dostarczenia ubrań do siedziby Zamawiającego): …………..……. dni kalendarzowych. 

1) oferowane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty 
dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, 
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2)  informujemy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki postępowania określone w zaproszeniu do złożenia 
oferty,  

3) oświadczamy, że: 
   - posiadamy kompetencje, uprawnienia i zdolności zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia, 
     - uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, 
 -  uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 
  - w wyznaczonym terminie i miejscu dokonamy zawarcia umowy, na warunkach określonych we wzorze 

umowy, stanowiącej załącznik do zaproszenia do złożenia oferty, 
 -  nie zamierzamy powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawców. * 

  - zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w zakresie*:…………………………. 

 

 
………………….…….……., dnia ………..….……. r.  

 (miejscowość) 

 ………………………………………… 

 (podpis) 

 
(1

 łącznie z podatkiem VAT – jeżeli dostawca  jest jego płatnikiem, 

 * niepotrzebne skreślić 
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Wzór Umowy 

UMOWA 

zawarta w dniu …………………………., pomiędzy: 

 

Powiatem Rawskim, ul. Plac Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 835-16-06-519, reprezentowanym 

przez Pana Andrzeja Romańczuka - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Rawie Mazowieckiej,  działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą NR 

363/2017 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 28 września 2017 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………….. 

 

zwanym  w dalszej części umowy „Dostawcą”, 

 

W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawę ubrań roboczych w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0015/17 pn. "Zawodowe drogowskazy", 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 87 kompletów ubrań roboczych, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, zawartym w Zaproszeniu do złożenia oferty, w asortymencie i cenie określonej w ofercie 

Dostawcy (Załącznik do umowy) z opcją dodatkowej dostawy (do 10 kpl. dla technika logistyka i technika 

agrobiznesu i do 5 kpl. dla technika ekonomisty) w czasie trwania umowy.  

2. Dostawy  będą realizowane sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r. 

3. Czas oczekiwania na dostawę wynosi: ………………… dni kalendarzowych, licząc od dnia dokonania 

stosownego zamówienia przez Zamawiającego do dnia dostarczenia ubrań do siedziby Zamawiającego. 

4. Złożenie zamówienia nastąpi poprzez przesłanie na adres e-mail Dostawcy zamówienia  (wg ustalonego 

wzoru) wraz z rozmiarami wszystkich ubrań, jakie mają być dostarczone.  

5. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego przedmiotu dostawy protokołem zdawczo-

odbiorczym. Dostawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych wyrobów na nowe bez 

wad i pokrycia kosztów transportu z tym związanych. 

6.  reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia Dostawcy i na koszt 

Dostawcy.  

 

§2 

 

1. Strony ustalają cenę realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości: ............................................................ zł 

(słownie: ................................................... ........................ ................................................................. złotych) 

brutto, tj. wraz z należnym podatkiem VAT, która stanowi wynagrodzenie umowne, maksymalne. 

2. Cena obejmuje cenę sprzedaży przedmiotu zamówienia ze wszystkimi kosztami realizacji zamówienia,                  

w tym dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

3. Dostawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia i wystawienia stosownej faktury/rachunku każdorazowo,                

po dostarczeniu ubrań, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem. 
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4. Rozliczenie za sprzedaż i dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu protokołów zdawczo-

odbiorczych, przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury / rachunku. 

5.  Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego na rzecz Dostawcy. 

6.  Wierzytelności przysługujące Dostawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem 

przelewu. 

7.  Ustalony sposób rozliczania i płatności może ulec odpowiedniej zmianie (przesunięciu) w przypadku 

opóźnienia w przekazaniu transzy środków finansowych przez Instytucję Zarządzającą. W przypadku 

nieterminowego przekazania  środków przez Instytucję Zarządzającą, Dostawca oświadcza, że nie będzie 

dochodził żadnych roszczeń z tytułu opóźnień w uregulowaniu należności. 

 

§3 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy będą naliczone kary umowne dla Dostawcy w następujących przypadkach                    

i wysokości: 

 za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 1 ust. 3 - w wysokości 0,1% kwoty 

maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

 za odstąpienie od umowy przez Dostawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Dostawca - w wysokości 10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto,            

o której mowa w § 2 ust.1, 

2. Zamawiający jest upoważniony do: 

 potrącenia kary, o której mowa w ust. 1 z wynagrodzenia umownego Dostawcy określonego w 

fakturze/rachunku za wykonanie przedmiotu zamówienia, na co Dostawca wyraża zgodę, 

 dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza 

należności. 

§4 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego  

i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwych dla przedmiotu umowy. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

    

Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia 
2) Oferta Dostawcy 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY                                                                                   DOSTAWCA 

 

 


