
 
 

 

Leżajsk, dn. 24.05.2017 

 

Dot.: zapytanie ofertowe na dostawę odzieży ochronnej   na staże zawodowe  dla 

uczniów/nnic    z Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku (ZSL) 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – 

sukces na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.4; zapraszamy do złożenia oferty na 

dostawę odzieży ochronnej  niezbędnej do odbycia staży zawodowych przez młodzież biorącą 

udział w projekcie. Oferta służy do rozeznania rynku, oszacowania wartości przedmiotu 

zamówienia oraz wyboru Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki dostawy 

odzieży ochronnej.  

Przedmiot zamówienia : 

1. Dostawa odzieży ochronnej kat. I  do odbycia staży zawodowych dla uczniów/nnic z 

ZSL w Leżajsku zgodnie  z załączoną specyfikacją techniczną. 

2. Planowany termin realizacji zakupu : czerwiec 2017 ( 1 zakup – 80 kompletów ) , 2018 

i 2019 (kolejne zakupy po 40 kompletów) 

3. Kryteria oceny ofert : 

            Cena : 100 % 

4. Sposób oceny ofert  i wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zapewni odzież ochronną zgodnie ze 

specyfikacją po najniższej cenie 

5. Cena oferty  brutto  podana w PLN cyframi i słownie 

6. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną zgodnie z załączonym wzorem formularza 

na adres: e-mail : andrzejmakowka@wp.pl 

7. Osoba do kontaktu  : Andrzej Makówka ; e-mail :andrzejmakowka@wp.pl;  

tel. 511674257 

8. Termin przesłania oferty : do dnia  06.06.2017  do godz. 15.00 

 

 

załączniki : 

1. Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna 

2. Formularz ofertowy 

                                                                  Andrzej Makówka



 
 

 

Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna 

Specyfikacja techniczna odzieży ochronnej na podst. następujących aktów prawnych : 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny prac 

- Kategorie podziału odzieży ochronnej według dyrektywy  89/686/EWG ze zmianami 

wprowadzonymi przez dyrektywy 93/68/EWG, 95/93/EWG, 96/58/EWG.  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Szczegółowa specyfikacja techniczna odzieży ochronnej dla młodzieży uczestniczącej w 

stażach zawodowych 

 

Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

dostarczenia/wykonania odzieży ochronnej chroniącej przed minimalnymi zagrożeniami – 

kategoria I. 

Mając na uwadze uczciwą i wolną konkurencję zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisanym poniżej oraz wyroby o równorzędnych lub lepszych 

parametrach. 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z opisem  przedmiotu 

zamówienia. 

 

Wykaz odzieży ochronnej  

 

Lp. Nazwa asortymentu Ilość  Jednostka miary 

1. Kurtka polarowa 80 sztuka 

2. Koszulka t-shirt/podkoszulek (komplet  = 2 koszulki) 80 komplet 

3. Kamizelka/bezrękawnik 80 sztuka 

 

Opis produktów: 

 

I.  Kurtka polarowa o wysokiej gramaturze doskonale utrzymująca ciepłotę ciała w zimne dni 

• wykończenie przeciw mechaceniu  

• dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą sznurka mechaceniu. 

 Możliwość haftu  

 360 g/m2 

 zapięcie na zamek metalowy 



 
 kieszonka wewnętrzna na długopis i notes na zamek pionowy z prawej strony 

 przeszycia zdobiące na ramionach  

 przeznaczenie damsko/męskie 

 rozmiary od S do XXL 

 kolor: czarno-czerwony,  

II. Koszulka t-shirt/podkoszulek  

Musi spełniać Normę EN 340 

Opis produktu: 

• wysokiej jakości dwukolorowy roboczy t-shirt  

• wokół wykroju szyi ściągacz  

 domieszka 5% elastanu, 

 możliwość haftu lub zdobienia metodą flex/sitodruk 

 przeznaczenie damsko/męskie 

 rozmiary od S do XXL 

 kolor: czarno-pomarańczowy 

 

. 

III. Kamizelka/bezrękawnik 

Musi spełniać Normę EN 340 

Opis produktu: 

 

 lekka kamizelka z kieszeniami 

 od wewnątrz poliestrowa siateczka  

 metalowa obręcz do podpięcia karabińczyka 

 możliwość haftu lub zdobienia metodą flex/sitodruk 

 przeznaczenie damsko/męskie 

 rozmiary od S do XXL 

 kolor: czarny 

 

Norma EN 340 – odzież ochronna o minimalnym zagrożeniu 

Norma zawiera podstawowe wymagania dla odzieży ochronnej, określonej jako odzież 

okrywającą lub zastępującą odzież osobistą, zaprojektowaną dla ochrony przed jednym lub 

kilkoma zagrożeniami. 

Znakowanie odzieży określone w normie musi spełniać następujące warunki: 

• wykonane bezpośrednio na wyrobie lub wydrukowane na etykietce przymocowanej do 

wyrobu, umieszczone w sposób widoczny i czytelny 

• określa nazwę, markę handlową, typ wyrobu 

• określa w sposób czytelny rozmiar 

• zawiera numery odnoszących się do produktu norm oraz piktogramy, a w razie potrzeby 

poziomy parametrów technicznych 



 
• litera „i” umieszczona na piktogramie wskazuje na konieczność zapoznania się użytkownika 

z instrukcjami producenta 

• zawiera oznakowanie konserwacji 

• zawiera instrukcję obsługi 

Wzór i sposób oznakowania  odzieży, jego usytuowania, formy i proporcje poniżej. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć instrukcję producenta, w której zawarte 

będą informacje dotyczące maksymalnego okresu użytkowania oraz warunków użytkowania 

poszczególnego asortymentu. 

Zamawiający informuje, że do oferty należy złożyć kartę produktu tj. opis wraz z fotografią 

produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona 

przez Wykonawcę.  

Karta produktu powinna zawierać informację potwierdzającą walory techniczno-użytkowe 

odzieży, a w tym m.in., opis produktu, skład tkaniny, gęstość tkaniny, przeznaczenie 

damsko/męskie oraz informację czy dany produkt spełnia wymagania norm wskazanych w 

opisie przedmiotu zamówienia. 

Przed dokonaniem dostawy wybrany wykonawca dostarcza bezpłatnie 1 zestaw próbny 

oznakowanej odzieży ochronnej.  

Po sprawdzeniu i potwierdzeniu prawidłowości walorów techniczno-użytkowych odzieży i 

poprawności oznakowania wybrany wykonawca/dostawca realizuje dostawę 

Wymagane dokumenty: 

1. Instrukcja użytkowania wyrobu. 

2. Certyfikat zgodności z normą EN 340. 

3. Etykiety znamionowe zgodne z zasadami znakowania odzieży 

Oznakowanie: 

Na przodzie po lewej stronie kurtki polarowej i koszulki logo w formie haftu lub zdobienia 

metodą flex/sitodruk zgodne ze wzorami określonymi w systemie identyfikacji wizualnej 

poniżej:  

Długość 8 cm, szerokość 5 cm, odpowiednia proporcja log, rozmiar czcionki Times New 

Roman 11 

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie  nr 9.4. 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 2 

Miejscowość, data 

Formularz ofertowy 

 

Dane Oferenta : 

Nazwa  : …………………………………………………………………………. 

Adres  : ………………………………………………………………………….. 

Tel.: ………………………………………………………………………………… 

REGON : …………………………………………………………………………. 

NIP : ……………………………………………………………………………….. 

 

W odpowiedzi na  zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2017  oświadczamy, że oferujemy 

wykonanie zamówienia w kwocie brutto ……………………………………. PLN (słownie : 

………………PLN) za 1 komplet odzieży ochronnej zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

 

Do oferty dołączamy kartę produktów zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

 

 

 

 

 

         Pieczęć i podpis Oferenta 

 

 

 

 

 


