Rybnik, 13.03.2019

.........................................
(pieczęć Zamawiającego)

KG.254.8.2019.IN

Zapytanie ofertowe
I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik – Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
– Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego
ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik
e-mail: sekretariat@rcez.pl
telefon: 324222433
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży ochronnej na potrzeby
Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz
Praktycznego.
2. Rodzaj zamówienia: dostawa.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
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Asortyment
Buty podgumowane wykonane z przewiewnej tkaniny, wnętrze oraz
wkładka wewnętrzna wykończone tkaniną, sznurowane, starannie
wykonane, elastyczna, antypoślizgowa podeszwa wykonana z gumy,
kolor: biały lub granatowy, rozmiary 36 - 47
Bluza płócienna biała - materiał: 65% bawełna, 35% poliester, 245g/m2,
wkładana przez głowę, wyposażona w klapkę zapinaną na jeden spring,
kieszeń na piersi, krótki rękaw, na górnej kieszeni bluzy nadruk "rcez.pl"
w kolorze hibiskus o wysokości 15 mm
Czapka z daszkiem, materiał: 65% poliester, 35% bawełna,
usztywniony daszek i przód czapki, zapinana na zatrzask
z możliwością regulacji obwodu głowy, gramatura 175 g/m 2, rozmiar: 57
- 61
Fartuch męski z lekkiej tkaniny 100% bawełnianej, kołnierz
z rewersem, 2 kieszenie boczne, 1 kieszeń na piersi, 1 kieszeń
wewnętrzna, kryte zapięcie na guziki, wysoka wytrzymałość na
przetarcie, w górnej części z lewej strony nadruk "rcez.pl" w kolorze
hibiskus o wysokości 15 mm, rozmiar: S - XXXL
Hełm ochronny z więźbą FAS-TRAC lub równoważną - więźba tekstylna,
4-punktowa, regulacja dopasowania obwodu za pomocą paska, skorupa
wykonana z wysokiej jakości polietylenu, bez otworów wentylacyjnych,
możliwość połączenia hełmu z szeroką gamą akcesoriów ochrony
słuchu oraz twarzy, łatwo dopasowujący się na głowie
Katana kucharska, materiał: 65% poliester, 35% bawełna, gramatura:
245 g/m2, kieszeń na piersi, kolor granatowy lub szary, długi rękaw,
wywijane mankiety, zapinana na guziki kucharskie, podkrój szyi
wykończony stójką, na górnej kieszeni katany nadruk „rcez.pl”
w kolorze hibiskus o wysokości 15 mm, rozmiary S - XXL
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Asortyment
Koszula flanelowa, 100% bawełny, kurczliwość materiału do 1%, długi
rękaw, odporność na pranie bez utraty wymiarów i kolorów, kolor szary
lub granatowy (w kratę), jedna kieszeń górna, kołnierzyk usztywniony
flizeliną, zapinana na guziki, pojedynczo pakowana, rozmiar: S - XXXL
Koszulka z nadrukiem, biała, materiał: 100% bawełna, gramatura:
180 g/m2, taśma wzmacniająca na karku, dekolt wykończony dzianiną
prążkowaną z dodatkiem elastanu, podwójny szew wokół dekoltu, na
mankietach rękawów i u dołu koszulki, na lewej piersi nadruk „rcez.pl” w
kolorze granatowym o wysokości 15 mm, rozmiar: S - XXXL
Maska przeciwpyłowa, filtrująca o kształcie muszlowym, nakładana przy
pomocy dwóch gumek lateksowych, uszczelniona na całym obwodzie,
wykonana z wygodnego, niedrażniącego, warstwowego materiału
filtracyjnego z zaworkiem na pyły toksyczne, wielokrotnego użytku
Nakładki ochronne z metalowym noskiem BHP, z rozciągającym się
gumowym paskiem, materiał: guma termoplastyczna (TPR), spełniające
normy EN20345, EN20344, op. 1 para, rozmiar: 35 - 48
Obuwie dla sprzątaczek, wykonane z tkaniny dwuwarstwowej, materiał
zewnętrzny: mocna tkanina o wykończeniu welurowym, wewnątrz
tkanina bawełniana typu keper, całość wykończona lamówką obuwniczą,
cholewka sznurowana na całej długości, wyściółka: skóra naturalna
bydlęca na pełnej gąbce, spód z poliuretanu (PU)
o urzeźbieniu przeciwpoślizgowym, wysokość obcasa/ platformy: 3 cm,
rozmiar: 36 - 42
Okulary ochronne, powinny posiadać lekką konstrukcję, chronić oczy od
uderzeń cząstek stałych, posiadać bezbarwne soczewki
i zintegrowane osłony boczne, zauszniki powinny posiadać taki kształt,
aby spełniać rolę ochronną wraz z usprawnieniem wentylacji
Rękawice ochronne wykonane z miękkiej, wysokiej jakości licowej skóry
koziej połączonej z materiałem drelichowym w części grzbietowej, kciuk
płetwowy, usztywniony mankiet, rozmiar: 9 - 12
Rękawice wampirki, wykonane z dzianiny i powlekane gumą,
trudnościeralne i odporne na zużycie, rozdarcie oraz powstawanie
pęknięć, rozmiar: M - XL
Spodnie do pasa białe, materiał: 65% poliester, 35% bawełna,
gramatura: 245g/m2, rozpinane z przodu na guziki lub zamek,
z dwustopniową regulacją obwodu pasa, dwie kieszenie przednie,
rozmiar: S - XXXL
Spodnie ogrodniczki, kolor granatowy, 4 kieszenie na spodniach
(parzyste kieszenie boczne, 1 górna zapinana na zamek, 1 kieszonka na
nogawce), materiał: 65% bawełna, 35% poliester, gramatura: 245g/m 2, z
możliwością regulacji szerokości w pasie, na kieszeni górnej nadruk
„rcez.pl” w kolorze hibiskus o wysokości 15 mm, rozporek w spodniach
zapinany na zamek, szelki kryte, regulowane, zapinane na „szufladki”,
zakończenie nogawek proste, rozmiar: 164/80 - 188/112
Trzewiki ochronne z grubą, wytrzymałą cholewką, podnosek metalowy
odporny na uderzenia oraz zgniecenia, podeszwa wykonana
z dwuwarstwowego poliuretanu o różnych gęstościach, zapewniająca
bardzo dobre właściwości antypoślizgowe oraz odporność na olej,
benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, rozmiar: 36 - 47
Zasłonka płócienna, biała, materiał: 65%bawełna, 35% poliester,
gramatura: 245g/m2, wzór klasyczny
Zestaw asekuracyjny Basic 3 lub o parametrach równoważnych zawierający: szelki bezpieczeństwa z przednim i tylnym punktem
zaczepowym w rozmiarze XL oraz regulowanymi pasami udowymi i
piersiowym, zgodne z normą PN-EN 361 i posiadające certyfikat CE,
amortyzator bezpieczeństwa z linką długości 2 m z dwoma zatrzaskami
stalowymi oraz worek transportowy
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a) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty parametrów użytkowych tkaniny.

b) Zamawiający wymaga, aby na odzieży były umieszczone metki na temat sposobu prania
i składu surowcowego.
c) Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia jest nowy, pełnowartościowy,
dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolny od wad
fizycznych i prawnych.
d) Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej
jakości.
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany rozmiarów odzieży ochronnej i obuwia
ochronnego, tak aby odpowiadały indywidualnym potrzebom pracowników.
4. Kod CPV: 18100000-0

Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany jest do podpisania umowy
w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) bezpłatnego dowozu towaru wraz z rozładunkiem i wniesieniem do wskazanego miejsca
magazynowania w budynku warsztatów wskazanym przez Zamawiającego,
2) dostarczenia towaru transportem własnym lub innego przewoźnika, spełniającym
obowiązujące wymogi w terminie do 5 dni od daty złożenia zamówienia,
3) zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu i ponoszenia całkowitej
odpowiedzialności za dostawę i jakość dostarczanego towaru,
4) ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu towaru oraz
ponoszenia wynikających z tego tytułu wszelkich skutków prawnych.
4. Zamawiający będzie wystawiał zamówienia na dostawy kolejnych partii towaru
i przesyłał pocztą elektroniczną do Wykonawcy. Zamówienia będą określać ilości
zamawianego towaru oraz termin dostawy.
5. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
6. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie
dokonywane będą w PLN.
7. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien przygotować ofertę składającą się z trzech elementów:
1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego,
2) formularza cenowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego,
3) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową i podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
3. Wszystkie elementy formularzy oraz oświadczenia muszą zostać wypełnione w sposób
czytelny.

4. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/ami osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://rcez.bip.edukacja.rybnik.eu/738/
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona u Zamawiającego w terminie do 21.03.2019 do godziny 10.00
w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę odzieży ochronnej
na potrzeby Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego
oraz Praktycznego”.
2. Ofertę należy złożyć:
1) elektronicznie na adres: sekretariat@rcez.pl,
2) osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub
3) pocztą na adres Zamawiającego:
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
– Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego
ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik.
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.
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) cena 100%.
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone niezwłocznie po udzieleniu
akceptacji kierownika Zamawiającego:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
2) na stronie internetowej pod adresem: http://rcez.bip.edukacja.rybnik.eu/738/,
3) przesłane pocztą elektroniczną do wszystkich oferentów.
VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Rybnickiego Centrum Edukacji
Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego z siedzibą przy
ul. Rudzkiej 13, 44-200 Rybnik, kontakt: e-mail: sekretariat@rcez.pl, tel. 324222433;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej –
Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego jest pan Jakub Salamon, kontakt:
e-mail: iodo@rcez.pl, tel. 324222433;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poza ustawą Pzp;
4) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji
na podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia
postępowania;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień.
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela Lucyna Skrzypczyńska pod numerem telefonu: 32 4221595
oraz pod adresem e-mail: mechaniczny@rcez.pl.
2. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
1) formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2) formularz cenowy (załącznik nr 2),
3) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3),
4) projekt umowy (załącznik nr 4).

