
 

 

 
Projekt „Zespół Szkół Budowlanych Kuźnią Fachowców” 

współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

 Lublin, dnia 22 marca 2011 r. 

 

 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro 

 

z dnia 14.03.2011r. 

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia na sprzęt zabezpieczający do prac wysokościowych 

i wyposażenia przeznaczonego do realizacji zajęć praktycznych z zakresu dekarstwa 

na potrzeby projektu „Zespół Szkół Budowlanych Kuźnią Fachowców” (nr projektu 

POKL.09.02.00-06-063/10) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego:  

 

1. Indywidualny zestaw sprzętu zabezpieczającego:  
Indywidualny sprzęt zabezpieczający przeznaczony dla każdego z dziesięciu uczestników 

zajęć obejmuje: hełm do prac na wysokości, szelki bezpieczeństwa z pasem, regulacją 

wokół ud i barku, amortyzator z linką bezpieczeństwa o długości 2,0 m i z zatrzaśnikami, 

skrzynka narzędziowa. Każdy z elementów mógł być kalkulowany oddzielnie. 

Wyłączono z zestawu obuwie - ze względu na konieczność zmierzenia butów,  zostały 

one zakupione wraz z ubraniami roboczymi w lokalnej firmie.  

 

2. Grupowy zestaw sprzętu zabezpieczającego. 

Zestaw będzie przeznaczony dla każdej z dwóch grup uczestników i będzie się składał 

z urządzenia samohamownego do prac wysokościowych o szerszym zasięgu.  

 

 

II.  W dniu 14.03.2011 r. zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej 

projektu „Zespół Szkół Budowlanych Kuźnią Fachowców” oraz na stronie internetowej projektu. 

Zapytanie ofertowe zostało również wysłane drogą mailową do następujących firm: 

 

Biuro Ochrony Pracy M. Chodkiewicz z Lublina 

KAMEX z Mielca 

NOPEX z Krosna 

P.H. ROBOPOL Sp. J. z Pruszkowa k/Warszawy. 

 

 

III. Odpowiedź z ofertą cenową otrzymano od dwu firm – Biura Ochrony Pracy w Lublinie oraz 

P.H. ROBOPOL Sp. J. z Pruszkowa. Natomiast firma NOPEX z Krosna wysłała cały cennik 

na sprzęt zabezpieczający, którego jest dystrybutorem. 
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Lp. Nazwa Ilość 

Wartość brutto 

Biuro Ochrony 

Pracy  

M. Chodkiewicz  

P.H.  

ROBOPOL  

Sp.J.  

1.  Indywidualny zestaw sprzętu 

zabezpieczającego: 

hełm do prac na wysokości,  

szelki bezpieczeństwa,  

amortyzator z linką bezpieczeństwa 

o długości 2,0 m i z zatrzaśnikami,  

skrzynka narzędziowa 

 

 

RAZEM 

 

 

 

 

 

10 kpl. 

 

 

 

 

104,38 zł  (hełm) 

 

282,75 zł (szelki,  

 amortyzator,  

 skrzynka) 

 

 

387,13 zł x 10 kpl. 

 

3871,30 zł 

 

 

30,13 zł   (hełm) 

244,77zł (szelki,  

 amortyzator) 

71,95zł(skrzynka) 

 

 

 

346,85 zł x 10 kpl.  

 

3468,50 zł 

2.  Grupowy zestaw sprzętu 

zabezpieczającego: 

Urządzenie samohamowalne do prac 

wysokościowych o szerszym zasięgu 

 

RAZEM 

 

 

2 kpl. 

 

 

627,20 zł 

 

 

1254,40 zł 

 

 

1968,00 zł 

 

 

3936,00 zł 

Całość oferty na zakup sprzętu zabezpieczającego 5125,70 zł 7404,50 zł 

 

 

IV. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie: 

 

 Biuro Ochrony Pracy  

Marcin Chodkiewicz 

20-488 Lublin 

ul. Olechnowicza 4/3 

 

 

V. Uzasadnienie wyboru: 

 

 Oferta spełnia wymogi określone w przedmiocie zamówienia. 

  

 

VI. Postępowanie prowadzi: 

 

mgr inż. Agnieszka Rozwadowska 

 

Koordynator merytoryczny 

 


