Choszczno, .…....…….….…..….…..
………………………………….
pieczęć zamawiającego
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot
zamówienia: Dostarczenie ubrań roboczych dla 42 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie
zakwalifikowanych do udziału w wakacyjnym stażu realizowanym w ramach projektu „Nowe
kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”
Lp.

Nazwa towaru

Ilość

1.

Komplet ubrania roboczego dla
pracownika fizycznego:
Bluza robocza
Spodnie robocze (ogrodniczki)
Koszula flanelowa
Rękawice ochronne,
Kamizelka odblaskowa
Buty ochronne z wzmocnionym
czubkiem
Czapka robocza z daszkiem

23 komplety (w tym 17
dla mężczyzn i 6 dla
kobiet)

2

Kask ochronny dla pracownika
budowy

11 sztuk

3

Maska przeciwpyłowa

11 sztuk

4

Rękawice ognioodporne

6 sztuk

5

Gumowce

5 par (w tym 2 pary
męskie i 3 damskie)

6

Fartuch ochronny dla pracownika
sklepu

11 sztuk (w tym 8 dla
kobiet i 3 dla mężczyzn)

7

Fartuch ochronny dla rejestratorki

1 sztuka

8

Fartuch laboratoryjny

5 sztuk

9

Komplet ubrania roboczego dla
pracownika gastronomii:
spodnie
bluza
koszulka
buty
zapaska
czapka na głowę

1 komplet

Wartość brutto

10

Kamizelka polarowa

2 sztuki (w tym 1 damska
i 1 męska)

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO
Informacje dodatkowe: zamówione produkty należy dostarczyć do Zespołu Szkół Nr 2
w Choszcznie po uzgodnieniu terminu dostawy z panią Wiesławą Gruszka (tel. 511 864 162).
Po wybraniu firmy realizującej zamówienie zamawiający dostarczy szczegółowy wykaz
rozmiarów odzieży i obuwia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany zakupionych
ubrań i obuwia na inny rozmiar (jeżeli dostarczone nie będą pasowały na uczniów).
Termin realizacji zamówienia: do 4 czerwca 2018 r.
Forma płatności: Faktura płatna w ciągu 14 dni.
W ofercie prosimy podać wartość zamówienia brutto. Wszelkie koszty związane z
realizacją zamówienia ponosi zleceniobiorca.
Ofertę prosimy przekazać osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie,
ul. Polna 5, 73-200 Choszczno lub pocztą elektroniczną (wgruszka@onet.eu) do dnia 14 maja
2018 roku do godziny 11:00 z dopiskiem „Dostarczenie ubrań roboczych dla uczestników
projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”

