
                                                                        

 

 

 

    

Czartajew, dnia 10.11.2022 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

1. ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta 

ul. Długa 130 Czartajew 

17-300 Siemiatycze 

Tel.: 85 655 28 70 

Adres mail: sekretariat@zst.czartajew.pl 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pakietu umundurowania dla uczniów OPW oraz 

zakup i dostawa wyposażenia specjalistycznego OPW dla Zespołu Szkół Technicznych im. W. 

St. Reymonta w Czartajewie. Szczegółowa specyfikacja zamówienia znajduje się w 

załącznikach do zapytania. 

Pakiet 1 

Indywidualny pakiet wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) 

w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 w ramach dotacji programu MON – 56 kpl 

Zgodnie z załącznikiem nr 1a oraz zgodnie ze specyfikacją zawartą w wymaganiach 

technicznych. 

Oferta dotyczy wykonania 56 kpl. 

Pakiet 2 

Wyposażenie specjalistyczne dla całego OPW, zwane „pakietem szkoleniowym OPW” na rok 

szkolny 2021/2022 oraz 2022/2023 

Wyposażenie i ilość zgodne z Załącznikiem nr 1b oraz specyfikacją dot. wymagania sprzętu 

Dokładne rozmiary wyposażania mundurowego jak również dane potrzebne do naszywek 

identyfikacyjnych na ubiór polowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

 

3. KRYTERIA WYBORU OFERTY  

1) Cena. 

2) Termin wykonania usługi. 

3) Okres gwarancji. 

4) Doświadczenie, listy referencyjne. 

Oferta zostanie wybrana na podstawie prezentacji przedmiotu zamówienia oraz 

dokumentacji certyfikującej przedmioty zamówienia. 
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4. TERMIN WIĄZANIA OFERTĄ. 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

 

5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

 

2. Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, 

określonych w Zapytaniu. 

 

3. Ofertę należy złożyć na „Formularzu ofertowym” w formie pisemnej w terminie do dnia 

22.11.2022 r. drogą e-mailową na adres: sekretariat@zst.czartajew.pl 

 

 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania usługi (zakupu) ustala się od dnia zawarcia umowy do 14 dni 

kalendarzowych od otrzymania rozmiarów. 

2. Miejsce dostarczenia towaru: 

Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta  

ul. Długa 130, Czartajew; 17-300 Siemiatycze. 

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Załącznikami nr  1, 1a, 1b, 2, 3, 4. 

 

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

5. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie umowy na dostarczenie zamówienia. 

6. Płatność za wykonaną usługę nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru zamówienia w formie 

przelewu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego w 

momencie dostawy. 

7. OKREŚLENIE WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 

1)   zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków 

zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego Zapytania, 

2)   złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

 

 

2. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące:  

1) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy w zakresie: 
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        a) doświadczenia Wykonawcy 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, posiada odpowiednie 

doświadczenie dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia publicznego. 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

2 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie zrealizował min. 2 dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia, o 

łącznej wartości dostawy 110 000,00 zł. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego Oświadczenia dot. spełniania 

warunków udziału w postępowaniu wg. Załącznika nr 3 oraz Wykaz wykonanych dostaw – 

Załącznik nr 4 z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

 

8. TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2022 r. godz. 11:00 w Zespole Szkół Technicznych im. 

W. St. Reymonta w Czartajewie. 

9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W sprawach zapytania ofertowego osoba do kontaktu – Zagubień – Okłota Marta 

 tel. 85 655 28 70 

2. Dodatkowe informacje dotyczące można otrzymać w godz. od 07:30 do 15:30 pod 

wymienionym powyżej numerem telefonu 85 655 28 70.      

                      

3. Wszystkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na adres email: 

sekretariat@zst.czartajew.pl 

10. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 RODO* Zamawiający informuje: 

a) Administratorem Danych Osobowych jest  Zespół Szkół Technicznych  w 

Czartajewie.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Technicznych  jest możliwy 

pod numerem telefonu  604 292 696 lub adresem info@dn.net.pl.  Zbierane dane osobowe 

są przetwarzane zgodnie z RODO — w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa 

i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa. 

b) Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. 

poz. 1843) tj. prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, podawanie 

danych ma charakter obligatoryjny. 

c) Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest 

podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych 

ma charakter dobrowolny. 

d) Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do 

zrealizowania zadania wynikającego z ustawy wskazanej w pkt 9d) oraz przez okres 
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wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą 

być usuwane — na podstawie przepisów prawa. 

e) Przewidywani odbiorcy danych: osoby uprawnione na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) i aktów wykonawczych do mej. 

f) Każda osoba, ma prawo do:  

g) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, 

h) prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się 

temu, 

i) wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy 

prawa. 

 
 

 

Marta Izabela Jakimiuk 

Dyrektor ZST w Czartajewie 

 
 


