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Lublin, dnia 14.03. 2011 r. 

 

Zespół Szkół Budowlanych 

ul. Słowicza 3 

20-336 Lublin 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zespół Szkół Budowlanych (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z 

uwzględnieniem poniższych wymagań: 

 

1.  Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu zabezpieczającego do prac wysokościowych i 

wyposażenia przeznaczonego do realizacji zajęć praktycznych z zakresu dekarstwa w ramach projektu 

pt. „Zespół Szkół Budowlanych Kuźnia Fachowców” realizowanego przy współudziale środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

W szczególności przedmiotem zamówienia stanowi: 

 

Lp. Nazwa  Ilość  Opis parametrów 

1.  Buty dekarskie 10 Obuwie skórzane do prac wysokościowych - 

antypoślizgowe trzewiki z atestem, rozmiary: 

43- 2 pary 

44- 3 pary 

45- 4 pary 

47- 1 pary 

2.  Hełm  10 Hełm chroniące głowę w czasie  prac dekarskich 

3.  Szelki 10 Szelki bezpieczeństwa z pasem, regulacją wokół ud i 

barku, rozmiary: 

L       – 4 szt 

XL     – 5 szt 

XXL  – 1 szt 

4.  Amortyzator 10 Amortyzator (urządzenie samozaciskowe)z linką 

bezpieczeństwa (długość ok 2,0 m) i zatrzaśnikami 

5.  Zestaw 

zabezpieczający 

10 Zestaw asekuracyjny do prac na wysokości złożony z takich 

elementów jak: szelki bezpieczeństwa z pasem, regulacją 

wokół ud i barku, amortyzator z linką bezpieczeństwa 

(długość ok 2,0 m) i zaczepami, skrzynka narzędziowa 

6.  Urządzenie 

samohamowalne 

2 Urządzenie samohamowalne do prac wysokościowych o 

szerszym zasięgu 

7.  Ławka 2 Ławka do prac dekarskich do pionowego przemieszczania 

8.  Linka  2 Linka bezpieczeństwa o długości 10 m z zaczepem i 

zatrzaśnikami 

9.  Okulary 

ochronne 

10 Okulary ochronne zabezpieczające przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i promieniowaniem słonecznym 

 

Ceny produktów powinny uwzględniać koszty dostawy 
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2. Miejsce i termin realizacji zamówienia:  

Zamówienie realizowane zostanie najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.  

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zamawiane produkty do siedziby Zamawiającego na 

adres ul. Słowicza 3, Lublin 

 

3.   Dokumenty wymagane od Oferenta 

1. Formularz oferty wraz ze szczegółową kalkulacją ceny oferty zgodny ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

   

4.  Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: 

Pani Agnieszka Rozwadowska , adres email: kuznia@zsb.lublin.pl  

 

5. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 21.03.2011 r. na formularzu stanowiącym Załącznik  

nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

 

6.  Ofertę można: 

a) przesłać e-mailem (skan oferty z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji) na adres: 

kuznia@zsb.lublin.pl  

b) przesłać na adres biura Projektu: Biuro Projektu „Zespół Szkół Budowlanych Kuźnią 

Fachowców”Zespół Szkół Budowlanych , ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin 

c)przesłać faksem: 81 444 27 00  

 
7.  Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wyboru produktów, które zostaną zamówione spośród w/w w 

ofercie 

  

8. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

1) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria: 

- cena poszczególnych produktów wybranych przez Zamawiającego 

Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę. 

 

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 

b) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 

c) zostanie złożona po terminie składania ofert, 

d) będzie zawierać rażąco niską cenę, 

e) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

9. Załączniki:  

 1. Wzór oferty  

 2.  Szczegółowa Kalkulacja Ceny Oferty 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania ZSB do zawarcia umowy. 

 

Agnieszka Rozwadowska 

 

Koordynator merytoryczny 
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 załącznik nr 1 

 

 
 

OFERTA 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa 

 

         Zespół Szkół Budowlanych 

         ul. Słowicza 3 

 20-336 Lublin 

 

My, niżej podpisani,…………………………………………………………………………………... 

Działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………... 

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

w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe na: „Sprzętu zabezpieczającego do prac wysokościowych 

i wyposażenia przeznaczonego do realizacji zajęć praktycznych z zakresu dekarstwa w ramach projektu pt. 

„Zespół Szkół Budowlanych Kuźnia Fachowców” realizowanego przy współudziale środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

składamy niniejszą ofertę: 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych 

zastrzeżeń. 

 

Szczegółowa kalkulacja ceny oferty stanowi załącznik do niniejszej oferty.  

Zobowiązujemy się realizować zamówienie w terminach określonych w Zapytaniu Ofertowym. 

 

 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

Ofertę składamy na ___ ponumerowanych stronach: 

 

Załączniki: 

 

1) Szczegółowa Kalkulacja Ceny Oferty 

2) ………………………….. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..    …….…………………….......………… 

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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załącznik nr 2  

 

Szczegółowa Kalkulacja Ceny Oferty  

 

„Zakup materiałów promocyjnych wraz z dostawą na potrzeby projektu pt. „Ogólnopolskie badanie sytuacji, 

potrzeb i  możliwości osób niepełnosprawnych” realizowanego przy współudziale środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” 

 
Lp Nazwa  Ilość  Specyfikacja Cena brutto 

1 Buty dekarskie 10 Obuwie skórzane do prac wysokościowych - 

antypoślizgowe trzewiki z atestem, rozmiary: 

43- 2 pary 

44- 3 pary 

45- 4 pary 

47- 1 pary 

 

2 Hełm  10 Hełm zabezpieczający głowę w czasie prac dekarskich  

3 Szelki 10 Szelki bezpieczeństwa z pasem, regulacją wokół ud i 

barku, rozmiary: 

L       – 4 szt 

XL     – 5 szt 

XXL  – 1 szt 

 

4 Amortyzator 10 Amortyzator (urządzenie samozaciskowe)z linką 

bezpieczeństwa (długość ok 2,0 m) i zatrzaśnikami 
 

5 Zestaw 

zabezpieczający 

10 Zestaw asekuracyjny do prac na wysokości złożony z 

takich elementów jak: szelki bezpieczeństwa z pasem, 

regulacją wokół ud i barku, amortyzator z linką 

bezpieczeństwa (długość ok 2,0 m) i zaczepami, skrzynka 

narzędziowa 

 

6 Urządzenie 

samohamowalne 

2 Urządzenie samohamowalne do prac wysokościowych o 

szerszym zasięgu 
 

7 Ławka 2 Ławka do prac dekarskich do pionowego przemieszczania  

8 Linka  2 Linka bezpieczeństwa o długości 10 m z zaczepem i 

zatrzaśnikami 
 

9 Okulary ochronne 10 Okulary ochronne zabezpieczające przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i promieniowaniem słonecznym 
 

 
 

…….……………………………… 

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 


