
 
 

Lębork, 19.10.2020r. 

PCE.KG.50.01.20 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 

907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku. 

 
  

Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku zaprasza do 

składania ofert na dostawę indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej 

 

I Opis przedmiotu zamówienia:  
 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 62 pakietów indywidualnego wyposażenia ucznia klasy 

mundurowej zgodnie z Wymaganiami Technicznymi w załączniku nr 2  

 

Pakiet obejmuje : 

1. Bluza i spodnie Ubioru Mundurowego Ucznia wg Wymagań Technicznych – 1 kpl. 

2. Koszulka T-shirt w kolorze jednolitym dla szkoły – 2 szt.  

3. Beret grantowy – 1 szt. 

4. Zestaw oznak regulaminowych do umundurowania (oznaka rozpoznawcza placówki 

edukacyjnej; oznaka rozpoznawcza programu (CWKM); oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem; 

oznaka przynależności państwowej - 2 szt.; oznaki klasy II, III, IIII, IIIII) - 1 kpl. 

5. Bluza ocieplana typu polar (do kurtki ubrania ochronnego typu Gore-Tex) - 1 szt. 

6. Plecak taktyczny o pojemności minimum 25 litrów (w kolorze czarnym lub kamuflaż pantera) – 

jednolite dla szkoły - 1 szt. 

7. Rękawice zimowe (czarne) 1 kpl. 

8. Czapka zimowa (czarna) 1 szt. 

 

 

II. Miejsce wykonywania zlecenia: 

Miejsce dostawy –  Powiatowe Centrum Edukacyjne im E. Kwiatkowskiego, ul. Pionierów 16, 

84-300 Lębork  
 

III. Wymagania szczegółowe:  

 

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, należytej jakości, wolny od jakichkolwiek wad 

fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych, obejmujących wybrane pozycje 

z zapytania. 

 

IV. Termin realizacji: 

Termin realizacji zamówienia: do 20.12.2020 r. 

 

V. Kryteria wyboru oferty i opis sposobu obliczania ceny: 

 

Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto – 100% 
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CENA = 

 

 

 
Oferty oceniane będą punktowo w oparciu o w/w kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. 

 

VI. Wskazanie sposobu i osób uprawnionych do kontaktu w sprawie zlecenia: 

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się w sprawie zamówienia: osobiście, przy 

pomocy telefonu lub drogą e-mail: kierownik gospodarczy Kamil Chitruszko, 513 136 247, 

kierownik@pce.lebork.pl 

 

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać osobiście, pocztą lub poprzez e-mail na załączonym wzorze formularza 

ofertowego: Powiatowe Centrum Edukacyjne im E. Kwiatkowskiego, ul. Pionierów 16,  84-300 

Lębork; kierownik@pce.lebork.pl 

2. Termin składania ofert: 30.10.2020 r. do godz. 14:00 

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

4. Oferta złożona osobiście oraz pocztą winna znajdować się w opakowaniu uniemożliwiającym 

odczytanie treści oferty z napisem Indywidualny pakiet wyposażenia ucznia klasy mundurowej. 

 

 

 

 

 
W załączeniu: 

Załącznik nr 1 Wzór Oferty Wykonawcy 

Załącznik nr 2 Wymagania techniczne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cena ofertowa minimalna 

cena oferenta 

 

x 100  



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

Oferta złożona przez: 

 

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

(dane Wykonawcy: imię i nazwisko / nazwa) 

 

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

(PESEL, seria i nr dowodu osobistego, NIP / wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, 

Regon) 

 

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

(numer telefonu, faksu, adres e-mail) 

 
Niniejszym składam swoją ofertę na dostawę 62 pakietów indywidualnego wyposażenia ucznia 

klasy mundurowej zgodnie z Wymaganiami Technicznymi w załączniku nr 2 za cenę brutto 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 (podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

 

Wykaz Pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej: 

1. Bluza i spodnie Ubioru Mundurowego Ucznia wg Wymagań Technicznych – 1 kpl. 

2. Koszulka T-shirt w kolorze jednolitym dla szkoły – 2 szt.  

3. Beret grantowy – 1 szt. 

4. Zestaw oznak regulaminowych do umundurowania (oznaka rozpoznawcza placówki 

edukacyjnej; oznaka rozpoznawcza programu (CWKM); oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem; 

oznaka przynależności państwowej - 2 szt.; oznaki klasy II, III, IIII, IIIII) - 1 kpl. 

5. Bluza ocieplana typu polar (do kurtki ubrania ochronnego typu Gore-Tex) - 1 szt. 

6. Plecak taktyczny o pojemności minimum 25 litrów (w kolorze czarnym lub kamuflaż pantera) – 

jednolite dla szkoły - 1 szt. 

7. Rękawice zimowe (czarne) 1 kpl. 

8. Czapka zimowa (czarna) 1 szt. 

 

Cena za 1 komplet Pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej składająca się z powyższych 

elementów wynosi: ………………………………………………………………………………  
(podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

 

Jednocześnie oświadczam, że w/w ceny brutto zawierają wszystkie koszty, dostawy i składniki 

niezbędne do wykonania przedmiotu zlecenia. 

Oświadczam, że: 

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zlecenia oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej wykonanie zlecenia; 

- zaoferowane ceny pozostają niezmienne przez okres realizacji zamówienia; 

- realizacja zamówienia nastąpi do dnia 20.12.2020 r.  

 

 

…………………………...                                                   ……..…………………………… 

  (data sporządzenia oferty)        (podpis Wykonawcy) 
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