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Opole, 07.12.2017r.
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. K. Gzowskiego
ul. J. Hallera 6, 45-867 Opole
tel. (77) 4 745 942
e-mail (sekretariat): gzowski@wp.pl

Zapytanie ofertowe nr 16/2017
(Ubrania robocze)

I. ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, im. K. Gzowskiego, ul. J. Hallera 6, 45-867
Opole, NIP: 7541098244, REGON: 000186967.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zakup, dostawa ubrań roboczych dla uczniów klasy technik urządzeń i systemów energii
odnawialnej w Publicznym Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo
Zawodowe bliżej rynku pracy 2”, realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego
w partnerstwie z Miastem Opole.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Spodnie robocze: do pasa - skład materiału: elanobawełna o składzie: ok. 35% bawełny
i 65% poliestru, gramatura 235g/m2. Na wysokości kolan specjalne kieszenie na lekkie
nakolanniki. Gumka w talii po bokach. 5 kieszeni z czego 1 na metrówkę.
1.2. Bluza robocza: skład materiału: elanobawełna o składzie: ok. 35% bawełny i 65%
poliestru, gramatura 235g/m2. Zapięcie główne na zamek błyskawiczny pod taśmą ze
skosu. W nadgarstku gumka. Cztery kieszenie. Miejsce na identyfikator.
1.3. Koszulka (T- shirt): ze ściągaczem przy szyi (taśma przy szyi). Skład: 100% bawełna
jersey o gramaturze nie mniejszej niż:100 g/m².
Cena zaproponowana przez oferenta powinna uwzględniać zakup 27 kompletów w
rozmiarach zaproponowanych przez szkołę już po wyłonieniu oferenta. Cena koszulek
powinna uwzględniać nadruk napisu: GZOWSKI o powierzchni do 10 cm2. Nadruk
metodą np. sitodruku w kolorze białym.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: grudzień 2017 rok.
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IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać ceny brutto za dostawę oraz adres lub siedzibę oferenta, numer
telefonu.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
tomasz.ciecierski@gzowski.opole.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na
adres:
ul. J. Hallera 6, 45-867 Opole do dnia 15.12.2017r do godziny 10.30.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15.12.2017r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty, zostaną ogłoszone do godziny 12:00, dn. 15.12.2017r. w siedzibie Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących oraz na stronie internetowej pod adresem
http://www.gzowski.opole.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.gzowski.opole.pl
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert spełniających wymogi formalne na podstawie
ceny.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.gzowski.opole.pl
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Tomasz Ciecierski pod numerem telefonu 602 650 288 oraz
adresem email: tomasz.ciecierski@gzowski.opole.pl
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