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   Zapytanie ofertowe nr 4/2019 

z dnia 25 stycznia 2019r. 
 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu kieruje zapytanie 

ofertowe w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia pracowni do instalacji sanitarnych 
dla uczniów/uczennic CKZiU w Sosnowcu w projekcie „Staże zawodowe szansą na lepszą 

pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu!” realizowanym w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Nr i nazwa Osi 

priorytetowej: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Nr i nazwa Działania dla Osi 

Priorytetowej: XI.11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Nr i Nazwa Poddziałania: XI.11.2.1 

Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego (dalej: Projekt). 

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 
 

Krótki opis Projektu: 

Celem projektu jest polepszenie oferty kształcenia zawodowego i wzrost zatrudnienia 

absolwentów poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb 

rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni 

zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne oraz wzrost umiejętności i kompetencji kadry 

nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych.  

 

Grupa docelowa (uczestnicy Projektu): 
W Projekcie weźmie udział 300 uczniów/uczennic uczęszczających do szkół wchodzących 

w skład CKZiU (Technikum nr 2 Architektoniczno – Budowlane, Technikum nr 4 

Transportowe, Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatroniczne, Technikum nr 6 Grafiki, 

Logistyki i Środowiska, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 

Architektoniczno – Budowlana, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Samochodowo – 

Mechatroniczna, Branżowa Szkoła I Stopnia w Sosnowcu) w tym 30 uczniów/uczennic 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie 

o niepełnosprawności lub uczniów/uczennic pochodzących ze środowiska zaniedbanego 

społecznie, rodzin zagrożonych ubóstwem oraz 16 nauczycieli CKZiU.  

 

Czas trwania Projektu: wrzesień 2018 r. – październik 2020 r. 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 (dalej: Wytyczne)1. 

 

 

                                                 
1 Aktualne Wytyczne dostępne na stronie rpo.slaskie.pl w zakładce – Zapoznaj się z prawem i dokumentami. 
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3. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIĄCEGO 
 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kilińskiego 25, 41-200 Sosnowiec. 

  

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. Przedmiot zamówienia:  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni do instalacji 

sanitarnych dla uczniów/uczennic CKZiU w Sosnowcu w projekcie „Staże zawodowe 

szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu!” realizowanym  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 

– 2020.  

2. Ze względu na specyfikę wyposażenia pracowni, przedmiot zamówienia został 

podzielony na następujące części : 

 

Zadanie I –Wyposażenia stanowiska do obróbki rur 

 

Zadani II - Wyposażenia stanowiska wykonywania połączeń rozłącznych 

 

Zadanie III - Wyposażenia stanowiska montażu przewodów sieci komunalnych  

i instalacji sanitarnych 

 

Zadanie IV - Element wyposażenia stanowiska wykonywania połączeń zaciskanych, 

zaprasowywanych i zgrzewanych w pracowni instalacyjnej oraz stanowiska montażu 

przewodów sieci komunalnych i instalacji sanitarnych  

 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (parametry techniczne, ilościowe  

i inne wymagania)  

 

Specyfikacja - Zadanie I  - Wyposażenia stanowiska do obróbki rur : 

 
L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry  

Ilość  

1. profesjonalna 

szlifierka kątowa 

sieciowa 230mm   

z zestawem tarcz 

 

 

Moc znamionowa: min 2000 W 

Prędkość obr. na biegu jałowym: min 6600 obr./min 

Średnica tarczy: 230 mm 

Antywibracyjny uchwyt boczny 

Zestaw tarcz do metalu 230 x 2 mm 5 szt. 

Tarcza diamentowa ciągła 230 mm 

Tarcza diamentowa turbo 230 mm 

Tarcza diamentowa segmentowa 230 mm 

1 szt. 

2. profesjonalna 

szlifierka kątowa 

sieciowa 125mm  

z zestawem tarcz 

 

Moc: min 720W 

- Napięcie: 230 V 

- Prędkość obrotowa: min 11000 obr./min. 

- Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E 

Antywibracyjny uchwyt boczny 

Zestaw tarcz do metalu 125 x 1,6 mm 5 szt. 

Tarcza diamentowa ciągła 230 mm 

1 szt. 
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Tarcza diamentowa turbo 230 mm 

Tarcza diamentowa segmentowa 230 mm 

3. piła ręczna 

ramkowa do 

metalu 300 mm 

piła o wysokim naprężeniu – możliwość ustawienia, 2 położenia 

brzeszczotu do cięcia prostego, miękki uchwyt  

 

3 szt. 

4.  obcinaki krążkowe Obcinak do rur stalowych  1/8 - 2 cali 3 szt. 

5. Zestaw pilników - 

zdzieraków 

200mm   

Wymiary pilników : Długość całkowita: 300mm Długość robocza 

200mm Skład zestawu: okrągły, półokrągły, trójkątny, kwadratowy, 

płaski.  Pilniki wykonane z hartowanej stali.  

Uchwyt wykonany z miękkiego, antypoślizgowego tworzywa 

sztucznego. Przeznaczone do prac ślusarskich, obróbki stali, żeliwa, 

metali kolorowych. Zestaw razem z etui. 

3 

zestawy 

6. Zestaw pilników  

i zdzieraków  

Zawartość zestawu : 

tarnik płaski 200 mm; półokrągły 200 mm; okrągły (zgrubny) 200 

mm; pilnik płaski, półokrągły, okrągły, trójkątny i kwadratowy 

(średni); szczotka do czyszczenia pilnika i futerał 

Typ uchwytu miękki, dwukolorowy, antypoślizgowy 

Przeznaczone do prac remontowo-budowlanych, warsztatowych. 

3 

zestawy 

 

 

7. wiertarka udarowa 

z kompletem 

wierteł  

 

Profesjonalna młotowiertarka; siła uderzenia (w J):min  2.7 , moc 

pobierana  (w W): min 780, średnica wiercenia w betonie (w mm): 

24, funkcja podkuwania, Typ udaru: elektropneumatyczny; 

mocowanie SDS Plus 

 

3 szt. 

8. szczypce typu 

MORS  

 

Mors 7" (zaokrąglone) z osłoną rękojeści. Rękojeść ze stali 

chromowo-molibdenowej. Końcówka zaciskowa ze stali chromowo-

wanadowej. 

 

 3 szt. 

9. drabina 

 

Drabina aluminiowa 4 x 3 stopnie, 

użytkowanie jako drabina rozstawna lub podpierana o ścianę 

 

1 szt. 

10. suwmiarka   

 

suwmiarka 4-funkcyjna o zakresie mierzenia 150 mm i dokładności 

pomiaru 0,02 mm. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. 

Czterofunkcyjna – do pomiarów wewnętrznych, zewnętrznych, 

głębokości i uskoków. Noniusz z jednego kawałka stali nierdzewnej 

bez łączeń. Śruba zaciskowa blokująca suwak ułatwiająca dokonanie 

pomiaru. Zakres błędu +/- 0.22 mm, - Zakres 0 - 150 mm, - Pomiar w 

mm i calach. 

1 szt. 

 

11. elektroniczna 

suwmiarka 

cyfrowa  

Wykonana ze stali nierdzewnej.- Automatyczne wyłączanie.- 4-

funkcje.- DIN 863. - Opakowanie: etui z tworzywa sztucznego z 

wkładką z pianki. 

Zakres pomiarowy: 150 mm , Dokładność: 0,01 mm,  

Długość szczęk: 40 mm,  

Wysokość cyfr: 8 mm,  

Wersja blokady: śruba dociskowa 

2 szt.  

12. przymiar liniowy  Przymiar liniowy nierdzewny 100 cm 3 szt. 

 

13. przymiar taśmowy  

 

Miara stalowa zwijana  

8 m x 32mm 

3 szt. 

14. nożyce do cięcia 

rur z tworzyw 

sztucznych, 

PP, PE, PEX  

Profesjonalne nożyce, zakres średnic 0-42,  Uchwyt wyłożony 

gumową nakładką 

Blokada ramion nożyc w położeniu transportowym 

Nierdzewne ostrze.  

 

3 

szt. 
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15.  piła brzeszczotowa 

elektryczna 

 

Uniwersalna elektryczna piła szablista z imadłem łańcuchowym(dwa 

w jednym) z kompletem 5 szt. brzeszczotów HSS bimetal  

Moc: min. 1 600 W 

Obroty: min. 1 000 – max 2800 obr./min (regulowane) 

Posuw: 26 mm 

Mocowanie brzeszczotu: do brzeszczotów uniwersalnych - "L" 

Walizka 

1szt. 

 

16. zgrzewarka 

polifuzyjna 

 

zgrzewarka z kamieniami w zakresie 16-63 mm, z gniazdami do 

trzech średnic jednocześnie, w zestawie nożyce do cięcia oraz 

miarka,  

walizka  

1 

zestaw 

 

17. Ołówki stolarskie  

z temperówkami 

Zestaw 6 ołówków stolarskich o długiej żywotności  

z temperówką opracowaną specjalnie dla ołówków stolarskich. 

Długość ołówków: min 180 mm. 

1 

zestaw 

18. giętarka 

 

giętarka dwuręczna do dokładnego gięcia do 180 stopni rur 

wykonanych z miedzi, mosiądzu, stali miękkiej. 

1szt. 

19. giętarka 

 

giętarka jednoręczna do dokładnego gięcia rur min 12 do max-26 mm 

pod kątem 90 stopni  

2szt. 

20.  Zestaw do 

wyoblania rur  

i wykonania 

trójników 

Zestaw zawiera: wyoblaki, specjalną grzechotkę, szczypce do 

wypustów, specjalne wiertło stożkowe, stalową walizkę 

12 -15 – 18 -22 mm 

 

1 

zestaw 

 

21. kalibrowniki 

 

EXPANDER i wyoblak kompaktowy zestaw do wyoblania oraz 

kielichowania, redukowania, i kalibrowania rur miękkich, 

półtwardych i twardych z miedzi (po odpuszczeniu - podgrzaniu) i 

wykonywania trójników,. Stalowa walizka kalibrator do rur PEX 

16mm z fazownikiem 

1 

zestaw 

22. gwintownica 

elektryczna, 

gwinty 

½ -1 ¼ ” 

gwintownica elektryczna  

z imadłem. Gwintownica wraz z głowicą gwintującą z nożami, które 

pozwalają na uzyskanie gwintów: 1/2", 3/4", 1" oraz 1-1/4". Funkcja 

radełkowania. 

Moc min 800W 

Zasilanie 230V 

Walizka  

1szt. 

 

23. gwintownica 

ręczna 

 

zestaw w walizce; gwintownica z grzechotką, głowice gwinciarskie, 

obcinak do rur stalowych, klucz nastawny 'żabka', klucz szwedzki 

1 

zestaw 

 

24. przecinarki do rur 

z tworzyw 

sztucznych 

profesjonalne 

16 mm precyzyjny obcinak do rur wielowarstwowych PEX. 

Możliwość wymiany kółek tnących. 

4 

szt. 

 

25. przecinarki do rur 

z tworzyw 

sztucznych 

profesjonalne 

50 mm precyzyjny obcinak do rur PCV / PVC 

 

1 

sztuka 

26 przecinarki do rur 

z tworzyw 

sztucznych 

profesjonalne 

32 mm precyzyjny obcinak do rur PCV / PVC; 

W zestawie zapasowe ostrza 

1 szt. 

27.  przecinaki do rur 

miedzianych 

profesjonalne 

obcinak do rur miedzianych w zakresie Ø 6 - 35 mm (1/4 - 1.3/8") z 

fazownikiem. Wykonany ze stopu magnezowego pokryty powłoką  - 

zabezpieczony przez czynnikami zewnętrznymi. 

5 szt. 

 

28. przecinaki do rur 

miedzianych 

profesjonalne 

obcinak do rur karbowanych  w zakresie Ø 10 - 42 mm. Pokryty 

powłoką - zabezpieczony przez czynnikami zewnętrznymi.  Szerokie 

rolki prowadzące oraz dodatkowe rolki przy kółku tnącym. 

1szt. 
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Specyfikacja - Zadanie II  - Wyposażenia stanowiska wykonywania połączeń rozłącznych : 

 
L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry  

Ilość  

1. nożyce do cięcia 

blachy 

 

proste, kute ze stali chromowo-molibdenowej, elementy mocujące  

pokryte warstwą chromu, ząbkowane ostrze, bimateriałowa 

ergonomiczna rękojeść 

4 szt. 

2 nożyce do cięcia 

blachy 

 

prawe, kute ze stali chromowo-molibdenowej, elementy mocujące  

pokryte warstwą chromu, ząbkowane ostrze, bimateriałowa 

ergonomiczna rękojeść 

1szt. 

3 nożyce do cięcia 

blachy 

 

Lewe, kute ze stali chromowo-molibdenowej, elementy mocujące  

pokryte warstwą chromu, ząbkowane ostrze, bimateriałowa 

ergonomiczna rękojeść 

1 szt. 

4. Komplet 12 szt. 

wkrętaków płaskich 

i krzyżakowych do 

pobijania 

Wkrętaki płaskie (6 szt.) i wkrętaki krzyżakowe (6 szt) do 

pobijania w bezpiecznej walizce z tworzywa. 

1 

Komplet 

5. klucze monterskie zestaw kluczy ok. 220 elementów 2 

zestawy 

6. klucz 

dynamometryczny 

 

Klucz dynamometryczny z automatycznym wyzwalaniem 1/2" 28-

210 Nm z przedłużką i nasadkami z obrabianej cieplnie i 

chromowanej stali narzędziowej, precyzyjne płynne ustawienie 

momentu obrotowego 

Zakres pracy: min 28 do max 210 Nm 

uchwyt czworokątny 1/2 

rozdzielczość : 1Nm / kreska podziałki skali kołowej , 14Nm / 1 

obrót uchwytem 

Długość - szerokość: ok. 465 mm x ok 46mm 

Głowica: 1/2" 

Przełącznik prawo-lewo 

Nasadki: 17, 19, 21 mm 

Przedłużka 1/2": 125 mm 

Dokładność: +/- 4% od wartości nastawczej 

Blokada nasadek 

Plastikowe etui 

2 szt. 

7. Szczypce Szczypce uniwersalne 180 mm 

twardość powierzchni tnących 55-60 HRC, DIN 5746, uchwyt 

dwumateriałowy. twardość zgodny z normą DIN, 

2 szt. 

 

8 Szczypce Płaskie, wydłużone twardość powierzchni tnących 55-60 HRC, 

DIN 5746, uchwyt dwumateriałowy. twardość zgodny z normą 

DIN, 

2 szt 

9. Szczypce 

 

tnące boczne twardość powierzchni tnących 55-60 HRC, DIN 

5746, uchwyt dwumateriałowy. twardość zgodny z normą DIN, 

2  szt. 

10. gratowniki do rur dwustronne 3-36 miedź 3 szt. 

11 gratowniki do rur do rur PE 20- 63mm 3 szt. 

12. klucze nastawne profesjonalne klucze:  typ szwedzki 1'' 2 szt. 

13 klucze nastawne profesjonalne klucze: typ szwedzki 1,5'' 2 szt. 

14 klucze nastawne profesjonalne klucze: typ ,,żabka'' do 2'' 2 szt. 

15. młotek gumowy 

 

Obuch okrągły o średnicy ok. 50 mm, wykonany w połowie z 

czarnej i białej gumy /użyte gumy o różnych twardościach /. 

Osadzony na drewnianym, lakierowanym trzonku. 

6 szt. 
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16. młotek metalowy 600 g 

profesjonalny uniwersalny młotek ślusarski, trzonek osadzony w 

obuchu i zabezpieczony klinem, tuleja wzmacniająca łączenie 

trzonka z obuchem, szlifowany i hartowany obuch 

2 szt. 

17 młotek metalowy 1000 g 

profesjonalny uniwersalny młotek ślusarski, trzonek osadzony w 

obuchu i zabezpieczony klinem, tuleja wzmacniająca łączenie 

trzonka z obuchem, szlifowany i hartowany obuch 

2 szt. 

18 młotek metalowy 1500 g 

profesjonalny uniwersalny młotek ślusarski, trzonek osadzony w 

obuchu i zabezpieczony klinem, tuleja wzmacniająca łączenie 

trzonka z obuchem, szlifowany i hartowany obuch 

2 szt. 

19. zestaw do 

lutowania 

miękkiego 

 

profesjonalny zestaw do lutowania składający się z:                             

uchwytu, palnika standardowego 19 mm, palnika cyklonowego, 

reduktora ciśnienia, węża do propanu dł. 3 m, osłony płomienia 65 

mm, środka do czyszczenia powierzchni miedzi , walizki 

narzędziowej z tworzywa sztucznego. 

1 

zestaw 

20. zestaw do 

lutowania twardego 

 

profesjonalny zestaw do lutowania składający się z: uchwytu, 

palnika standardowego 19 mm, palnika cyklonowego, reduktora 

ciśnienia, węża do propanu dł. 3 m, osłony płomienia 65 mm, 

środka do czyszczenia powierzchni miedzi , 

walizki narzędziowej z tworzywa sztucznego. 

1 

zestaw 

21. Zestaw do 

lutowania 

miękkiego 

pasta, luty, czyścik 

 

3 

zestawy 

22. Zestaw do 

lutowania twardego 

 

topnik, pałeczki lutu, pałeczki do lutowania bez topnika, czyścik 3 

zestawy 

23. papier ścierny 

230x280 

Granulacja; 40, 60, 80, 100 po 25 arkuszy 100 szt. 

 

24. pakuły konopne 

 

pakuły lniane 80 g szpula z dozownikiem 2 szt. 

 

25 pakuły konopne 

 

konopie lniane pakuły warkocz 500g 2 szt. 

 

26 pakuły konopne 

 

nić do uszczelniania gwintów rur 150m 2 szt. 

 

27. pasta uszczelniająca 

do gwintów 

Tuba 250 g 6 szt. 

28. taśma teflonowa do 

instalacji wodnej 

 

Profesjonalna taśma do zabezpieczania instalacji wodnej. Taśma 

na rolce, 15mb,19mm,0,2mm 

6 szt. 

 

29. taśma teflonowa do 

instalacji gazowej 

Teflonowa taśma w kolorze żółtym Taśma  na rolce, 

12mb,12mm,0,1mm 

6 szt. 

30. Manometr  do 

próby ciśnieniowej 

instalacji gazowej 

Manometr  do próby ciśnieniowej instalacji gazowej - dla ciśnienia 

próbnego 0,05 - 0,1 MPa (0,5 -1 bar). 

Konstrukcja zgodna z normą EN 837-1 

Średnica obudowy 160 mm 

Klasa dokładności wg EN 837-1 /6 - 0,6 

Zakres pomiarowy 0-0,16 MPa (0-1,6 bar / 0-160 kPa) Przyłącze 

radialne, gwint M20x1,5. 

Mechanizm i króciec mosiężny. 

1 szt. 

31. Zawór 

manometryczny 

Zawór manometryczny z odpowietrzeniem. 

Gwinty 2x M20x1,5 

1 szt. 

32. Manometr 

kontrolny 0-1,6 

MPa (0-16 bar) do 

Manometr kontrolny 0-1,6 MPa (0-16 bar) do próby szczelności 

instalacji wodnej. 

Konstrukcja zgodna z normą EN 837-1 

1 szt. 
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próby szczelności 

instalacji wodnej 

 

 

Klasa dokładności wg EN 837-1 /6 - 0,6 

Zakres pomiarowy 0-1,6 MPa (0-16 bar) 

Przyłącze radialne, gwint M20x1,5. 

Mechanizm i króciec mosiężny. 

Temperatura medium do 120°C, ciśnienie do 16 bar. 

33. Kurek 

manometryczny 

Kurek manometryczny mosiężny z gwintami 3x M20x1,5. 1 szt. 

34 Manometr z rurką 

Bourdona, 

Manometr z rurką Bourdona, stop miedzi 

Wersja standardowa, przyłącze dolne, ogólnego przeznaczenia do 

pomiaru ciśnienia gazów i cieczy chemicznie obojętnych na stopy 

miedzi i nie powodujących zatorów      w układach ciśnienia, 

rozmiar nominalny 63 

1 szt. 

35 przejściówka do 

manometrów 

Mosiężna przejściówka do manometrów  z gwintem 

M20x1,5,gwint zewnętrzny G1/2" 

6 szt. 

36. wodomierz Wodomierz do zimnej wody  jednostrumieniowy i suchobieżny 

1/2" 1,6 m3/h 

2 szt. 

 

37 wodomierz Wodomierz do ciepłej wody  jednostrumieniowy i suchobieżny 

1/2" 1,6 m3/h 

2 szt. 

38. wodomierz Wodomierz do zimnej wody  jednostrumieniowy i suchobieżny 

3/4" 1,6 m3/h 

1 szt. 

39.  

wodomierz 

Wodomierz do ciepłej wody  jednostrumieniowy i suchobieżny 

3/4" 1,6 m3/h 

1 szt. 

40. Śrubunek do 

wodomierza 

Śrubunek do wodomierza GZ/GW mosiądz 1/2" 4 szt. 

41. Śrubunek do 

wodomierza 

Śrubunek do wodomierza GZ/GW mosiądz 3/4" 2 szt. 

42. termometr 

 

Termometr cieczy  przyłączeniowy 1/2" 

Termometr do pomiaru temperatury w instalacjach wodnych oraz 

ogrzewania centralnego 

1 szt. 

43. termometr Termometr bimetaliczny  0-120 63 mm 1/2" tylny 1 szt. 

44. Termometr Termometr bimetaliczny  0-120 63 mm 1/2" dolny 1 szt. 

45. Termomanometr Termomanometr  6 bar 0-120 fi 80 mm, mosiężne przyłącze ze 

stopem 

1 szt. 

46. Cyfrowy termometr Cyfrowy termometr na podczerwień(warsztatowy) Zakres 

pomiarowy -50 ° C do + 550 ° C 

2 szt. 

 

47. 

Trójnik do montażu 

czujników 

Trójnik do montażu czujników temperatury ½" 2 szt. 

48. Trójnik do montażu Trójnik do montażu czujników temperatury¾" 2 szt. 

49. ciepłomierz Ciepłomierz kompaktowy 

Funkcje ciepłomierza : 

•  wyświetlanie aktualnych danych: zużycia ciepła, objętości 

wody, temperatury zasilania i powrotu, mocy, przepływu 

chwilowego, stanów wejść impulsowych, kodów błędów, czasu 

rzeczywistego, 

•  wyświetlanie danych uśrednionych – okres uśredniania 

ustawiany przez użytkownika z możliwością nastawienia co 15, 

30, 45 i 60 minut, 

•  archiwizowanie danych w 4 cyklach czasowych.  

• archiwizowanie stanów awaryjnych -pojawienia się i ustąpienia 

stanu awaryjnego 

wyświetlanie danych konfiguracyjnych 

samodiagnozowanie - wykrywanie i sygnalizowanie sytuacji 

awaryjnych układu pomiarowego 

Średnica gwintu wodomierza G mm G ¾ 

3 szt. 
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50. łata z poziomnicą 80 cm 

Nienaruszona główna komora. Dwustronne frezowanie. Wysokość 

profilu 9,1 cm. Masa profilu 1,1 kg/m. 

Dwie libelle pionu, 

2 szt. 

 

51. łata z poziomnicą  100 cm 

Nienaruszona główna komora. Dwustronne frezowanie. 

Wysokość profilu 9,1 cm. Masa profilu 1,1 kg/m. 

dwie libelle pionu, 

2 szt 

52. łata z poziomnicą 

 

150 cm 

Nienaruszona główna komora. Dwustronne frezowanie. 

Wysokość profilu 9,1 cm. Masa profilu 1,1 kg/m. 

dwie libelle pionu, 

2 szt. 

53 umywalki Umywalka ścienna ceramiczna biała 60 cm  z otworem na 

armaturę + syfon butelkowy 

3 szt. 

54. miski sedesowe Zestaw podtynkowy WC, bezkołnierzowy  Toaleta wyposażona  w 

deskę z systemem wolnego opadania + przycisk spłukujący 

1 szt. 

 

55. miski sedesowe Kompakt WC. W skład zestawu wchodzą : biała ceramiczna miska 

sedesowa, deska oraz spłuczka z funkcją oszczędzania wody. 

1 szt. 

 

56. miski sedesowe Zestaw miska WC wisząca z deską, odpływ poziomy, długość 

miski WC ok.56 cm, szerokość ok.36 cm 

1 szt. 

 

57. Pisuar Pisuar dopływ z góry odpływ pionowy/poziomy. Produkt  

ceramiczny  w białym kolorze + Zawór spłukujący ciśnieniowy + 

Syfon pisuarowy fi 32 cm 

3 szt. 

 

Specyfikacja - Zadanie III - Wyposażenia stanowiska montażu przewodów sieci 

komunalnych i instalacji sanitarnych : 

 
L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry  

 

Ilość  

1. bidet Bidet stojący ceramika, biały.  Położenie otworu na baterie na 

środku Przyścienny 

Sposób montażu: do posadzki + syfon  

1 szt. 

2. bidet Bidet podwieszany, ceramika, biały + 2 x syfon. 2 szt. 

3 stelaż podtynkowy stelaż podtynkowy bidetowy 400mm 1 szt. 

4. kabina prysznicowa Kabina prysznicowa 90 x 90 x 196 cm niski brodzik Sposób 

otwierania drzwi 

rozsuwane Materiał wykonania: szkło, akryl, plastik, metal, guma 

Kształt kabiny półokrągła + syfon 

1 szt. 

5. kabina prysznicowa Kabina prysznicowa  

z hydromasażem  85 x 120 x 215 cm prawa wysoki brodzik + syfon 

1 szt. 

6. kabina prysznicowa Kabina prysznicowa kwadratowa 80 x 80 x 195 cm niski brodzik + 

syfon 

1 szt. 

7. baterie czerpalne  bateria jednouchwytowa bidetowa stojąca 1 szt. 

8. baterie czerpalne bateria jednouchwytowa umywalkowa stojąca 1 szt. 

9. baterie czerpalne Kolumna prysznicowa 3-funkcyjna chrom 1 szt. 

10.  grzejnik stalowy dwupłytowy boczny (600 x 1000) biały z wieszakiem oraz 

zestawem przyłącza, min. 10 lat gwarancji 

1 szt. 

11. grzejnik aluminiowy boczny 15 żeberkowy biały z wieszakiem oraz 

zestawem przyłącza, 

20 lat gwarancji 

Całkowita wysokość członu (mm): 573 

Głębokość członu (mm): 90 

2 szt. 
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12. Przepływowy 

(naścienny) 

podgrzewacz wody 

ze sterowaniem 

elektronicznym i 

wyświetlaczem 

LCD 

Moc znamionowa: 18/21/24kW / 400V 3~ 

Moc znamionowa regulowana: 18, 21 lub 24kW 

3 szt 

13. wentylator  

osiowy 

Wentylator łazienkowy z wylotem do kanału fi 100mm. 1 szt 

14. wentylator 

osiowy 

Wentylator łazienkowy z opóźnieniem czasowym i wylotem do 

kanału fi 100mm. 
 

1 szt 

15. wentylator 

osiowy 

Wentylator łazienkowy z czujnikiem wilgoci, opóźnieniem 

czasowym i wylotem do kanału fi 100mm. 

1szt 

16. Klimatyzator 

ścienny 

wyposażony w 3-

stopniowy system 

filtracji powietrza 

Tryby pracy: chłodzenie, grzanie, zdrowe osuszanie, wentyla-

cja;;Optymalizacja chłodzenia i grzania; 

Automatyczna zmiana trybu pracy;Filtr antybakteryjny 

Automatyczne osuszanie parownika. Niski poziom głośności (min. 

19dB) 

Wydajność chłodzenie/grzanie [kW] 0,9-3,5-4,0 / 0,9-4,0-6,0 

Zasilanie [V/Hz] 230/50; Pobór mocy chłodzenie/grzanie [W] 

max 898 / 975; Klasa energetyczna chłodzenie/grzanieA++/A++ 

Przepływ powietrza [m3/min] max 13; Osuszanie [l/h] 1,1; 

Wymiary jednostki wew. [DxWxS] [mm] 

Min. 837x302x189; Wymiary jednostki zew. [DxWxS] [mm] 

min.770x545x288 

1 szt 

17. Rura stalowa  1/2"  Rura stalowa  1/2" czarna 20mb. 

18. Rura stalowa 3/4"  Rura stalowa 3/4" czarna 10mb. 

19. Rura stalowa 1"  Rura stalowa 1" czarna 50mb. 

20. Mobilny stół 

warsztatowy , 

szafka + 5 szuflad 

zamykanych 

Wysokość:900 mm  

Szerokość:595 mm  

Długość:1100 mm  

Nośność:400 kg   

Koła: Z hamulcem  

Średnica kół: 160 mm  

3 szt. 

21. Ruchomy warsztat 

narzędziowy 

Ruchomy warsztat narzędziowy z funkcją indywidualnego 

transportu segmentów składowych zestawu. Każdy z trzech 

elementów wyposażony w uchwyt umożliwiający jego samodzielny 

transport; 

 

3 szt. 

22. łopata 

 

Łopata z metalowym trzonkiem ergonomicznym 

Kąt nachylenia trzonka 40° 

Stalowa głowica długość całkowita ok. 1290 mm, 

wymiary ok. 240 mm x ok. 280 

6 szt. 

23. szpadel Szpadel z metalowym trzonkiem ergonomicznym  

Blat i trzonek wykonany ze stali borowej. Długość szpadla: ok.125 

cm 

- Szerokość: ok 19,5 cm 

6 szt. 

24. grabie Grabie metalowe utwardzane oprawne 10-Zębne  3 szt. 

25. grabie Grabie metalowe utwardzane oprawne  

18-Zębne  

3 szt. 

26 taczka Taczka budowlana  spawana, pełne koło 6 szt. 
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Specyfikacja - Zadanie IV - Element wyposażenia stanowiska wykonywania połączeń 

zaciskanych, zaprasowywanych i zgrzewanych w pracowni instalacyjnej oraz stanowiska 

montażu przewodów sieci komunalnych i instalacji sanitarnych : 

 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry  

 

Ilość  

1. zgrzewarka 

elektrooporowa 

 

zgrzewarka elektrooporowa z protokołowaniem do kształtek 400, 

czytnik kodów, przesyłanie danych przez USB, adaptery, skrzynka 

narzędziowa 

1 

zestaw 

2. zgrzewarka 

doczołowa 

zgrzewarka doczołowa do rur i kształtek PE, PP, PB,PVDF; 

Zestaw : zgrzewarka, frez elektryczny, elektroniczne sterowanie 

elementem grzejnym, komplet mocujących szczęk podstawowych 

prawych i lewych 160 mm, nakładki na rurę 160 mm, komplet 

redukcji dla średnic 40,50, 63, 75, 90, 110, 125 mm, narzędzia 

montażowe, rama roboczo-transportowa, walizka narzędziowa. 

1 

zestaw 

 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt, 

w ilościach i wg zestawienia podanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

Sprzęty i wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe, 

wolne od wad prawnych i fizycznych i gotowe po zainstalowaniu do eksploatacji bez 

żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz zgodne z zaleceniami, normami  

i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia 

zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym oraz 

załącznikach do zapytania.  

 

5. Jeżeli w którejkolwiek części dokumentacji do opisu przedmiotu zamówienia użyto 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli 

mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

Wykonawców lub produktów, to Zamawiający w każdym takim przypadku dopuszcza 

rozwiązanie (materiały, urządzenia, części, podzespoły itp.) „równoważne” zgodne  

z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jako rozwiązania 

równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie 

gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli w swojej ofercie, 

kalkulacji ceny oferty Wykonawca zaproponuje dla w/w wskazania rozwiązania 

równoważne, to Wykonawca, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

6. Dostarczone wyposażenie pracowni zawodowej musi być zgodne  

z rekomendowanym wyposażeniem pracowni i warsztatów dla 190 zawodów na 

podstawie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

(http://www.koweziu.edu.pl/wyposazenie-pracowni). 
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7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na przedmiot zamówienia udzielił gwarancji 

na dostarczony sprzęt, zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta. Bieg terminu 

obowiązywania gwarancji rozpoczyna z dniem potwierdzenia przez Zamawiającego 

odbioru przedmiotu umowy.   

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia, poza określonym  

w umowie, za realizację uprawnień z tytułu gwarancji.  

 

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):   

 

43800000-1 – Urządzenia warsztatowe 

43830000-0  - Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym  

44510000-8 – Narzędzia 

44511000-5 – Narzędzia ręczne 

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne  

 

 

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

 

I. Termin wykonania zamówienia:  
 

Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 21 dni kalendarzowych od daty podpisania 

umowy.  Z uwagi na to, iż termin wykonania stanowi kryterium oceny ofert realizacja nastąpi 

zgodnie ze złożoną ofertą nie później jednak niż 21 dni od dnia podpisania umowy 
 

Przez " dni kalendarzowe"  Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do 

niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe  

i kościelne. 
 
 

II. Miejsce realizacji zamówienia: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 

Technikum Nr 2 Architektoniczno-Budowlane, ul. Braci Mieroszewskich 42, 41-219 

Sosnowiec 

 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 
 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego 

rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 

3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/narzedzia-reczne-z-napedem-mechanicznym-5805
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/narzedzia-reczne-6166
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Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia  

(Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia  
(Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) 

 

d) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – tj. nie są osobowo lub kapitałowo 

powiązani z Zamawiającym. 
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia  
(Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) 

 
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

2. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie  

w oparciu o dokumenty, w tym oświadczenia, złożone w niniejszym postępowaniu metodą 

warunku granicznego – spełnia / nie spełnia. 

 

3. Oferty Oferentów, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone 

i nie będą podlegały ocenie. 

 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 
 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent obowiązany jest 

dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez Oferenta): 

 

1. Wypełniony formularz ofertowy, zawierający specyfikację przedmiotu zamówienia –  

w zakresie : 

Zadania 1 -  według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 A do Zapytania ofertowego 

i/lub 

Zadania 2 – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 B do Zapytania ofertowego 

i/lub 

Zadania 3 – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 C do Zapytania ofertowego 

i/lub 

 Zadania 4 – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 D do Zapytania ofertowego 
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2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia-

łalności gospodarczej, wystawiony  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (stano-

wiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). 

 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

1. Wszelkich informacji związanych z niniejszym zapytaniem udziela:  

Pani Ewa Bartosińska, e-mail: ewa.bartosinska@ckziu25.sosnowiec.pl,  nr tel.: 32 2660734 

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne 

Zadania (tj. Zadanie I i/lub Zadanie II, i/lub Zadanie III, i/lub Zadanie IV). 

4. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. 

5. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym w odniesieniu do: 

Zadania I - Załącznik nr 1A do zapytania ofertowego; 

Zadania II - Załącznik nr 1B do zapytania ofertowego; 

Zadania III - Załącznik nr 1C do zapytania ofertowego; 

Zadania IV - Załącznik nr 1D do zapytania ofertowego. 

6. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w formie pisemnej i podpisana przez 

Wykonawcę lub osobę upoważnią z dołączonym pełnomocnictwem oraz z pieczątką 

ogólną. 

7. Każda strona oferty i załączników musi zostać ponumerowana i parafowana przez 

Wykonawcę. 

8. Oferta i wszystkie załączniki muszą być ze sobą spięte. 

9. Kopie dokumentów Wykonawca musi potwierdzić za zgodność z oryginałem. 

10. Oferty niekompletne (niespełniające powyższych wymagań) nie będą rozpatrywane 

(zostaną przez Zamawiającego odrzucone). 

11. Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złożone Zamawiającemu w zamkniętej 

kopercie. Koperta powinna zostać opatrzona dopiskiem  

ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI DO INSTALACJI 

SANITARNYCH dla uczniów/uczennic CKZIU w Sosnowcu - zapytanie ofertowe 

nr 4/2019 w projekcie „Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka 

kluczem do sukcesu!” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (EFS). 

12. Oferent ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty we własnym zakresie. 

 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Oferty należy składać do dnia 15.02.2019r. w formie papierowej (osobiście/za 

pośrednictwem osób trzecich, w tym jednego z operatorów pocztowych) pod adresem:  

mailto:ewa.bartosinska@ckziu25.sosnowiec.pl
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41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 31, sekretariat dyrektora (pokój nr 59, na parterze) czynny 

w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ma 

data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po 

wskazanym przez Zamawiającego terminie nie będą rozpatrywane (zostaną przez 

Zamawiającego odrzucone). 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na formularzu ofertowym 

stanowiącym – w odniesieniu do : 

Zadania I – Załącznik 1A do zapytania ofertowego; 

Zadania II – Załącznik 1B do zapytania ofertowego; 

Zadania III – Załącznik 1C do zapytania ofertowego; 

Zadania IV – Załącznik 1D do zapytania ofertowego. 

 

2. W ofercie należy wskazać cenę jednostkową netto, cenę jednostkową brutto danego 

asortymentu przedmiotu zamówienia oraz łączną wartość netto oraz brutto całego 

zamówienia. 

3. Na etapie oceny ofert Zamawiający bierze pod uwagę cenę brutto każdej z czterech części 

zamówienia oddzielnie.  

 

4. Kwota podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

5. Podana przez Oferenta w ofercie cena jednostkowa brutto danego asortymentu przedmiotu 

zamówienia oraz łączna  wartość brutto zamówienia musi uwzględniać wszystkie daniny 

publicznoprawne (tj. ZUS, podatki) wraz z narzutami Zamawiającego, podatek VAT (jeżeli 

dotyczy). 

6. Cena jednostkowa brutto danego asortymentu przedmiotu zamówienia oraz łączna wartość 

brutto zamówienia podana przez wyłonionego Oferenta w formularzu ofertowym  

(w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia - załączniki 1A, 1B, 1C, 1D do 

zapytania ofertowego) będzie obowiązywała w całym okresie realizacji umowy i nie będzie 

podlegała zwiększeniu w okresie jej obowiązywania. 

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z większym doświadczeniem Oferenta. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których łączna wartość brutto całego 

zamówienia będzie przekraczała kwotę, jaką dysponuje Zamawiający zgodnie 

z wnioskiem o dofinansowanie. 
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12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie 

następującymi kryteriami:  

 

W odniesieniu do Zadania I : 

a) Cena – 80 % max. ilości punktów, 

b) Termin dostawy – 20 % max. ilości punktów, 

Razem: 100% 

 

W odniesieniu do Zadania II : 

a) Cena – 80 % max. ilości punktów, 

b) Termin dostawy – 20 % max. ilości punktów, 

Razem: 100% 

 

W odniesieniu do Zadania III : 

a) Cena – 80 % max. ilości punktów, 

b) Termin dostawy – 20 % max. ilości punktów, 

Razem: 100% 

 

W odniesieniu do Zadania IV : 

a) Cena – 80 % max. ilości punktów, 

b) Termin dostawy – 20 % max. ilości punktów, 

Razem: 100% 

 

2. Opis sposobu kryterium oceny ofert: 

W odniesieniu do Zadania I : 

 

a) Kryterium ceny oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty podanej przez 

Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1A do Zapytania 

ofertowego. Punkty za kryterium ceny oferty oblicza się wg poniższego wzoru:  

Wartość punktowa = (cena najniższa spośród złożonych ofert/cena oferty badanej) 

x 100 pkt x 0,80 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku.  

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów. 

b) Kryterium terminu dostawy – oferta będzie oceniona na podstawie terminu dostawy 

zamówienia podanego przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Do wyliczeń  

zostanie przyjęta następująca punktacja : 
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- termin dostawy do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 20 pkt. 

- termin dostawy od 8 do 15 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 10 pkt. 

- termin dostawy od 16 do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 0 pkt. 

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów. 

Uwaga: 

‐ Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania danej Części zamówienia dłuższy niż 21 dni kalendarzo-

wych  -  to jego oferta zostanie odrzucona. 

‐ Jeżeli Wykonawca nie poda terminu wykonania zamówienia  -  to jego oferta zostanie odrzucona. 

‐ Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania zamówienia krótszy niż 7 dni kalendarzowych do oceny 

ofert Zamawiający przyjmie wartość 7 dni, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres zadeklarowany 

przez Wykonawcę w ofercie. 

 
Przez " dni kalendarzowe"  Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku  

do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe  

i kościelne. 

 

3. Suma punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie wyliczona, wg następującego 

wzoru:  

P = C + TD  
gdzie:  

P – liczba punktów ogółem (max 100 pkt.)  

C – liczba punktów w kryterium cena (max 80 pkt.)  

TD – liczba punktów w kryterium terminu dostawy zamówienia (max 20 pkt.)  

 

4. Przyznane ofercie przez oceniających w poszczególnych kryteriach punkty zostaną 

zsumowane. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniej-

szą.  

 

W odniesieniu do Zadania II : 

 

a) Kryterium ceny oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty podanej przez 

Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1B do Zapytania 

ofertowego. Punkty za kryterium ceny oferty oblicza się wg poniższego wzoru:  

Wartość punktowa = (cena najniższa spośród złożonych ofert/cena oferty badanej) 

x 100 pkt x 0,80 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku.  

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów. 

b) Kryterium terminu dostawy – oferta będzie oceniona na podstawie terminu dostawy 

zamówienia podanego przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Do wyliczeń  

zostanie przyjęta następująca punktacja : 

- termin dostawy do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 20 pkt. 

- termin dostawy od 8 do 15 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 10 pkt. 

- termin dostawy od 16 do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 0 pkt. 

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów. 
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Uwaga: 

‐ Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania danej Części zamówienia dłuższy niż 21 dni kalendarzo-

wych  -  to jego oferta zostanie odrzucona. 

‐ Jeżeli Wykonawca nie poda terminu wykonania zamówienia  -  to jego oferta zostanie odrzucona. 

‐ Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania zamówienia krótszy niż 7 dni kalendarzowych do oceny 

ofert Zamawiający przyjmie wartość 7 dni, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres zadeklarowany 

przez Wykonawcę w ofercie. 

 
Przez " dni kalendarzowe"  Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku  

do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe  

i kościelne. 

 

3. Suma punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie wyliczona, wg następującego 

wzoru:  

P = C + TD  
gdzie:  

P – liczba punktów ogółem (max 100 pkt.)  

C – liczba punktów w kryterium cena (max 80 pkt.)  

TD – liczba punktów w kryterium terminu dostawy zamówienia (max 20 pkt.)  

 

4. Przyznane ofercie przez oceniających w poszczególnych kryteriach punkty zostaną 

zsumowane. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniej-

szą.  

 

W odniesieniu do Zadania III : 

 

a) Kryterium ceny oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty podanej przez 

Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1C do Zapytania 

ofertowego. Punkty za kryterium ceny oferty oblicza się wg poniższego wzoru:  

Wartość punktowa = (cena najniższa spośród złożonych ofert/cena oferty badanej) 

x 100 pkt x 0,80 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku.  

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów. 

b) Kryterium terminu dostawy – oferta będzie oceniona na podstawie terminu dostawy 

zamówienia podanego przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Do wyliczeń  

zostanie przyjęta następująca punktacja : 

- termin dostawy do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 20 pkt. 

- termin dostawy od 8 do 15 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 10 pkt. 

- termin dostawy od 16 do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 0 pkt. 

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów. 

Uwaga: 

‐ Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania danej Części zamówienia dłuższy niż 21 dni kalendarzo-

wych  -  to jego oferta zostanie odrzucona. 

‐ Jeżeli Wykonawca nie poda terminu wykonania zamówienia  -  to jego oferta zostanie odrzucona. 
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‐ Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania zamówienia krótszy niż 7 dni kalendarzowych do oceny 

ofert Zamawiający przyjmie wartość 7 dni, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres zadeklarowany 

przez Wykonawcę w ofercie. 

 
Przez " dni kalendarzowe"  Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku  

do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe  

i kościelne. 

 

3. Suma punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie wyliczona, wg następującego 

wzoru:  

P = C + TD  
gdzie:  

P – liczba punktów ogółem (max 100 pkt.)  

C – liczba punktów w kryterium cena (max 80 pkt.)  

TD – liczba punktów w kryterium terminu dostawy zamówienia (max 20 pkt.)  

 

4. Przyznane ofercie przez oceniających w poszczególnych kryteriach punkty zostaną 

zsumowane. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniej-

szą.  

 

W odniesieniu do Zadania IV : 

 

a) Kryterium ceny oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty podanej przez 

Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1D do Zapytania 

ofertowego. Punkty za kryterium ceny oferty oblicza się wg poniższego wzoru:  

Wartość punktowa = (cena najniższa spośród złożonych ofert/cena oferty badanej) 

x 100 pkt x 0,80 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku.  

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów. 

b) Kryterium terminu dostawy – oferta będzie oceniona na podstawie terminu dostawy 

zamówienia podanego przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Do wyliczeń  

zostanie przyjęta następująca punktacja : 

- termin dostawy do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 20 pkt. 

- termin dostawy od 8 do 15 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 10 pkt. 

- termin dostawy od 16 do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 0 pkt. 

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów. 

Uwaga: 

‐ Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania danej Części zamówienia dłuższy niż 21 dni kalendarzo-

wych  -  to jego oferta zostanie odrzucona. 

‐ Jeżeli Wykonawca nie poda terminu wykonania zamówienia  -  to jego oferta zostanie odrzucona. 

‐ Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania zamówienia krótszy niż 7 dni kalendarzowych do oceny 

ofert Zamawiający przyjmie wartość 7 dni, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres zadeklarowany 

przez Wykonawcę w ofercie. 

 
Przez " dni kalendarzowe"  Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku  

do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe  
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i kościelne. 

 

3. Suma punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie wyliczona, wg następującego 

wzoru:  

P = C + TD  
gdzie:  

P – liczba punktów ogółem (max 100 pkt.)  

C – liczba punktów w kryterium cena (max 80 pkt.)  

TD – liczba punktów w kryterium terminu dostawy zamówienia (max 20 pkt.)  

 

4. Przyznane ofercie przez oceniających w poszczególnych kryteriach punkty zostaną 

zsumowane. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniej-

szą.  

 

 

13. DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy za wyjątkiem : 

 - zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności 

treści umowy z Ofertą; 

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na reali-

zację umowy (np. podatek Vat); 

- zmiany zaistniałych okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi np. terminu re-

alizacji zamówienia, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniej-

szenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego; 

- zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – w przypadku gdy zmiany te będą 

korzystniejsze dla zamawiającego; 

- zmiany umowy polegającej na zmianie danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy 

(np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.); 

- wszelkich innych zmian, których nie można było przewidzieć, a nie działają na szkodę Zama-

wiającego. 

 

2. W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę Za-

mawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. 

 

3. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym 

w każdym czasie w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez Instytucję Po-

średniczącą bez prawa do dochodzenia odszkodowania przez Wykonawcę. 

 

4. W przypadku określonym w pkt 13.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 5% łącznej wartości brutto zamówienia. Niezależnie od kar umownych Za-

mawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

5. Rachunek/faktura powinna zostać wystawiona do 5 dnia miesiąca następującego po mie-

siącu, w którym dostawa została zrealizowana. Podstawą wystawienia rachunku/faktury 

będzie protokół odbioru wykonania dostawy bez zastrzeżeń. 
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6. Płatność za właściwie wykonany przedmiot umowy nastąpi w terminie do 21 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego rachunku/faktury prawidłowo wystawionego przez Wy-

konawcę. 

 

7. Płatność uregulowana będzie w terminie określonym w pkt. 7 pod warunkiem posiadania 

środków na koncie Projektu - w przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca nie będzie 

dochodził odsetek za czas opóźnienia. 

 

8. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z przysługującego Wy-

konawcy wynagrodzenia. 

 

 

14. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 
 

Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku 

z powyższym Wykonawcom nie przysługują żadne środki ochrony prawnej wynikające  

z przedmiotowej Ustawy.   

 

15. INFORMACJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA, O WYBORZE OFERTY 

I O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 

2. Zamawiający dokona wyboru ofert najpóźniej do dnia 25.02.2019r. (w przypadku dużej 

ilości ofert zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu dokonania wyboru) 

a informację o wyniku upubliczni w sposób, o którym mowa w Wytycznych Rozdział 6.5.3 

pkt. 11. 

 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie  

i miejscu zawarcia umowy telefonicznie bądź pocztą elektroniczną. 

 

4. Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające spełnianie przez niego warunków udziału w postępowaniu. 

 

 
KOORDYNATOR PROJEKTU 

  

                 Ewa Bartosińska 
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Załączniki: 

1. Załącznik nr 1A – Formularz ofertowy – Zadanie I 

2. Załącznik nr 1B – Formularz ofertowy – Zadanie II 

3. Załącznik nr 1C – Formularz ofertowy – Zadanie III 

4. Załącznik nr 1D – Formularz ofertowy – Zadanie IV 

5.Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy  

6. Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
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Załącznik nr 1A do zapytania ofertowego nr 4/2019  
 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Zamawiający: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kilińskiego 25, 41-200 Sosnowiec. 

 

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko/Nazwa – zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru działalności 

gospodarczej CEiDG: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej …….………………………... 

Dane kontaktowe: tel. ………………………………….., e-mail …………………………… 

NIP ……………………………………              REGON……………..……………………… 

KRS / CEIDG ……………………….. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni 

instalacji sanitarnych dla uczniów CKZiU w Sosnowcu składam/y przedmiotową ofertę  

sukcesu!” RPO WSL na lata 2014-2020 (EFS) po następujących cenach : 

 

Zadanie I - Wyposażenia stanowiska do obróbki rur   
 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry  

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość  

1. profesjonalna 

szlifierka kątowa 

sieciowa 230mm   

z zestawem tarcz 

 

 

Moc znamionowa: min 2000 W 

Prędkość obr. na biegu jałowym: 

min 6600 obr./min 

Średnica tarczy: 230 mm 

Antywibracyjny uchwyt boczny 

Zestaw tarcz do metalu 230 x 2 mm 

5 szt. 

Tarcza diamentowa ciągła 230 mm 

Tarcza diamentowa turbo 230 mm 

Tarcza diamentowa segmentowa 

230 mm 

 1 szt. 

 
Ad.1 

Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka 

VAT 

 

..% 

Cena 

jednostko-

wa brutto : 

 

….……...zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

……….…….zł 
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L.p.  Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

2. profesjonalna 

szlifierka kątowa 

sieciowa 125mm  

z zestawem tarcz 

 

Moc: min 720W 

- Napięcie: 230 V 

- Prędkość obrotowa: min 11000 

obr./min. 

- Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E 

Antywibracyjny uchwyt boczny 

Zestaw tarcz do metalu 125 x 1,6 

mm 5 szt. 

Tarcza diamentowa ciągła 230 mm 

Tarcza diamentowa turbo 230 mm 

Tarcza diamentowa segmentowa 

230 mm 

 1 szt. 

 
Ad. 

2 

Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka 

VAT 

 

.…% 

Cena 

jednostko-

wa brutto : 

 

….……..zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

……….…….zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

3. piła ręczna 

ramkowa do 

metalu 300 mm 

 

piła o wysokim naprężeniu – 

możliwość ustawienia, 2 położenia 

brzeszczotu do cięcia prostego, 

miękki uchwyt  

  

3 szt. 

Ad. 

3  
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

3 

sztuki 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

.…% 

Cena 

jednostko-

wa brutto : 

 

….……...zł  

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

……….…….zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

4.  obcinaki krążkowe Obcinak do rur stalowych  1/8 - 2 

cali 

  

3 szt. 

Ad. 

4 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

3 

sztuki 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

.…% 

Cena 

jednostko-

wa brutto : 

 

….…....zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

5. Zestaw pilników - 

zdzieraków 

200mm   

Wymiary pilników : Długość 

całkowita: 300mm Długość 

robocza 200mm Skład zestawu: 

 3 

Zestawy 
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okrągły, półokrągły, trójkątny, 

kwadratowy, płaski.  

Pilniki wykonane z hartowanej 

stali.  

Uchwyt wykonany z miękkiego, 

antypoślizgowego tworzywa 

sztucznego. 

Przeznaczone do prac ślusarskich, 

obróbki stali, żeliwa, metali 

kolorowych. 

Zestaw razem z etui. 

Ad. 

5 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

3 

ze-

stawy 

 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

.…% 

Cena 

jednostko-

wa brutto : 

 

….…….zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

6. Zestaw pilników  

i zdzieraków  

Zawartość zestawu : 

tarnik płaski 200 mm; półokrągły 

200 mm; okrągły (zgrubny) 200 

mm; pilnik płaski, półokrągły, 

okrągły, trójkątny i kwadratowy 

(średni); szczotka do czyszczenia 

pilnika i futerał 

Typ uchwytu miękki, 

dwukolorowy, antypoślizgowy 

Przeznaczone do prac remontowo-

budowlanych, warsztatowych. 

 3 

zestawy 

 

 

Ad. 

6 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

3 

ze-

stawy 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

.…% 

Cena 

jednostko

wa brutto : 

 

….……zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

7. wiertarka udarowa 

z kompletem 

wierteł  

 

Profesjonalna młotowiertarka; siła 

uderzenia (w J):min  2.7 , moc 

pobierana  (w W): min 780, 

średnica wiercenia w betonie (w 

mm): 24, funkcja podkuwania, Typ 

udaru: elektropneumatyczny; 

mocowanie SDS Plus 

  

3szt. 

Ad. 

7 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

3 

sztuki 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……….zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….…zł 
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L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

8. szczypce typu 

MORS  

 

Mors 7" (zaokrąglone) z osłoną 

rękojeści. Rękojeść ze stali 

chromowo-molibdenowej. 

Końcówka zaciskowa ze stali 

chromowo-wanadowej. 

  

3szt. 

Ad. 

8 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

3 

sztuki 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….…......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

9. drabina 

 

Drabina aluminiowa 4 x 3 stopnie, 

użytkowanie jako drabina 

rozstawna lub podpierana o ścianę 

  

1szt. 

Ad. 

9 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……….zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

10. suwmiarka   

 

suwmiarka 4-funkcyjna o zakresie 

mierzenia 150 mm i dokładności 

pomiaru 0,02 mm. Wykonana z 

wysokiej jakości stali nierdzewnej. 

Czterofunkcyjna – do pomiarów 

wewnętrznych, zewnętrznych, 

głębokości i uskoków. Noniusz z 

jednego kawałka stali nierdzewnej 

bez łączeń. Śruba zaciskowa 

blokująca suwak ułatwiająca 

dokonanie pomiaru. Zakres błędu 

+/- 0.22 mm, - Zakres 0 - 150 mm, 

- Pomiar w mm i calach. 

 1szt. 

 

Ad. 

10 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……….zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

11 elektroniczna Wykonana ze stali nierdzewnej.-  2 szt.  
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suwmiarka 

cyfrowa  

Automatyczne wyłączanie.- 4-

funkcje.- DIN 863. - Opakowanie: 

etui z tworzywa sztucznego z 

wkładką z pianki. 

Zakres pomiarowy: 150 mm , 

Dokładność: 0,01 mm,  

Długość szczęk: 40 mm,  

Wysokość cyfr: 8 mm,  

Wersja blokady: śruba dociskowa 
Ad. 

11 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 

sztuki 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……….zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

12. przymiar liniowy  Przymiar liniowy nierdzewny  

100 cm 

 3szt. 

 

Ad. 

12 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

3 

sztuki 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……….zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

 

Ilość 

13. przymiar taśmowy  

 

Miara stalowa zwijana  

8 m x 32mm 

 3szt. 

Ad. 

13 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

3 

sztuki 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

……

% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………..zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

14. nożyce do cięcia 

rur z tworzyw 

sztucznych, 

PP, PE, PEX  

Profesjonalne nożyce, zakres 

średnic 0-42,  Uchwyt wyłożony 

gumową nakładką 

Blokada ramion nożyc w położeniu 

transportowym 

Nierdzewne ostrze.  

  

3 

szt. 

Ad. 

14 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

3 

sztuki 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

..…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….…….…zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….…zł 
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L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

15.  piła 

brzeszczotowa 

elektryczna 

 

Uniwersalna elektryczna piła 

szablista z imadłem 

łańcuchowym(dwa w jednym) z 

kompletem 5 szt. brzeszczotów 

HSS bimetal  

Moc:min 1 600 W 

Obroty: min 1 000 – max 2800 

obr./min (regulowane) 

Posuw: 26 mm 

Mocowanie brzeszczotu: do brzesz-

czotów uniwersalnych - "L" 

Walizka 

 1szt. 

 

Ad. 

15 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……....zł  

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

16. zgrzewarka 

polifuzyjna 

 

zgrzewarka z kamieniami w 

zakresie 16-63 mm, z gniazdami do 

trzech średnic jednocześnie, w 

zestawie nożyce do cięcia oraz 

miarka, Walizka 

  1 

zestaw 

 

Ad. 

16 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

zestaw 
 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkow

a brutto : 

 

.……......zł  

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

17. Ołówki stolarskie  

z temperówkami 

Zestaw 6 ołówków stolarskich 

o długiej żywotności  

z temperówką opracowaną 

specjalnie dla ołówków stolarskich. 

Długość ołówków: min 180 mm. 

 1 

zestaw 

Ad. 

17 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

zestaw 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

…..……....zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 
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18. giętarka 

 

giętarka dwuręczna do dokładnego 

gięcia do 180 stopni rur 

wykonanych z miedzi, mosiądzu, 

stali miękkiej. 

  

1szt. 

Ad. 

18 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………..zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

19 giętarka 

 

giętarka jednoręczna do 

dokładnego gięcia rur min 12 do 

max-26 mm pod kątem 90 stopni  

 2szt. 

Ad. 

19 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 

sztuki 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……....zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

20.  Zestaw do 

wyoblania rur i 

wykonania 

trójników. 

 

Zestaw zawiera: wyoblaki, 

specjalną grzechotkę, szczypce do 

wypustów, specjalne wiertło 

stożkowe, stalową walizkę 

12 -15 – 18 -22 mm 

 1 

zestaw 

 

Ad. 

20 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

zestaw 
 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkow

a brutto : 

 

………......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

21. kalibrowniki 

 

EXPANDER i wyoblak 

kompaktowy zestaw do wyoblania 

oraz kielichowania, redukowania, i 

kalibrowania rur miękkich, 

półtwardych i twardych z miedzi 

(po odpuszczeniu - podgrzaniu) i 

wykonywania trójników,. Stalowa 

walizka kalibrator do rur PEX 

16mm z fazownikiem 

 1 

zestaw 

Ad. . 

21 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1  

zestaw 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

..….………zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

..….…….…zł 
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L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

22. gwintownica 

elektryczna, 

gwinty 

½ -1 ¼ ” 

gwintownica elektryczna  

z imadłem. Gwintownica wraz 

z głowicą gwintującą z nożami, 

które pozwalają na uzyskanie 

gwintów: 1/2", 3/4", 1" oraz 1-1/4". 

Funkcja radełkowania. 

Moc min 800W 

Zasilanie 230V 

Walizka  

 1szt. 

 

Ad. 

22 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

….…….……zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

23. gwintownica 

ręczna 

 

zestaw w walizce; gwintownica  

z grzechotką, głowice gwinciarskie, 

obcinak do rur stalowych, klucz 

nastawny 'żabka', klucz szwedzki 

 1 

zestaw 

 

Ad. 

23 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1  

zestaw 

 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……....zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

24. przecinarki do rur 

z tworzyw 

sztucznych 

profesjonalne 

16 mm precyzyjny obcinak do rur 

wielowarstwowych PEX. 

Możliwość wymiany kółek 

tnących. 

 4szt. 

Ad. 

24 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

4 

szt. 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

25 przecinarki do rur 

z tworzyw 

sztucznych 

profesjonalne 

50 mm precyzyjny obcinak do rur 

PCV / PVC 

 

 1szt 
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Ad. 

25 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuk

a 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

.………......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

26 przecinarki do rur 

z tworzyw 

sztucznych 

profesjonalne 

32 mm precyzyjny obcinak do rur 

PCV / PVC; 

W zestawie zapasowe ostrza 

 1szt 

Ad. 

26 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

.………......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

27.  przecinaki do rur 

miedzianych 

profesjonalne 

 

obcinak do rur miedzianych w 

zakresie Ø 6 - 35 mm (1/4 - 1.3/8") 

z fazownikiem.  

Wykonany ze stopu magnezowego 

pokryty powłoką  - zabezpieczony 

przez czynnikami zewnętrznymi. 

 5szt. 

 

Ad. 

27 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

5 

szt. 
 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……….zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

.….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

28 przecinaki do rur 

miedzianych 

profesjonalne 

obcinak do rur karbowanych  w 

zakresie Ø 10 - 42 mm. Pokryty 

powłoką - zabezpieczony przez 

czynnikami zewnętrznymi.  

Szerokie rolki prowadzące oraz 

dodatkowe rolki przy kółku 

tnącym. 

 1szt. 

Ad. 

28 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……….zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….…zł 
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Łączna wartość netto dla Zadania I :………………………………………………. 

 

Łączna wartość brutto dla Zadania I :…………………………………………… 

 

(słownie………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………..zł). 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania I wynosi ………… dni od dnia 

zawarcia umowy. 
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Załącznik nr 1B do zapytania ofertowego nr 4/2019  

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Zamawiający: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kilińskiego 25, 41-200 Sosnowiec. 

 

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko/Nazwa – zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru działalności 

gospodarczej CEiDG: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej …….………………………... 

Dane kontaktowe: tel. ………………………………….., e-mail …………………………… 

NIP ……………………………………              REGON……………..……………………… 

KRS / CEIDG ……………………….. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni 

instalacji sanitarnych dla uczniów CKZiU w Sosnowcu składam/y przedmiotową ofertę  

sukcesu!” RPO WSL na lata 2014-2020 (EFS) po następujących cenach : 

 

Zadanie II - Wyposażenia stanowiska wykonywania połączeń rozłącznych : 
 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry  

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość  

1. nożyce do cięcia 

blachy 

 

proste, kute ze stali 

chromowo-molibdenowej, 

elementy mocujące  pokryte 

warstwą chromu, 

ząbkowane ostrze, 

bimateriałowa 

ergonomiczna rękojeść 

 4 szt. 

 
Ad.1 

Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

4 sztuki 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...…………zł 

Staw-

ka 

VAT 

 

..…% 

Cena 

jednostkow

a brutto : 

 

.………...zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

……….…….zł 
L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry  

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość  

2 nożyce do cięcia 

blachy 

prawe, kute ze stali 

chromowo-molibdenowej, 

elementy mocujące  pokryte 

 1szt. 
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 warstwą chromu, 

ząbkowane ostrze, 

bimateriałowa 

ergonomiczna rękojeść 
 

Ad.2 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 sztuka 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...…………zł 

Staw-

ka 

VAT 

 

….% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

.………......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

……….…….zł 
L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry  

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość  

3 nożyce do cięcia 

blachy 

 

Lewe, kute ze stali 

chromowo-molibdenowej, 

elementy mocujące  pokryte 

warstwą chromu, 

ząbkowane ostrze, 

bimateriałowa 

ergonomiczna rękojeść 

 1 szt. 

 
Ad.3 

Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 sztuka 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...…………zł 

Staw-

ka 

VAT 

 

..…% 

Cena 

jednostkow

a brutto : 

 

.……......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

……….…….zł 

L.p.  Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

4. Komplet 12 szt. 

wkrętaków płaskich 

i krzyżakowych do 

pobijania 

Wkrętaki płaskie (6 szt.) i 

wkrętaki krzyżakowe (6 szt) 

do pobijania w bezpiecznej 

walizce z tworzywa. 

 1 

Komplet 

 
Ad. 4  

Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

komplet 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Staw-

ka 

VAT 

 

.……% 

Cena 

jednostkow

a brutto : 

 

.……….....zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

……….…….zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

5. klucze monterskie zestaw kluczy ok. 220 

elementów 

 2 

zestawy 

Ad. 5  Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 

zestawy 
 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...…………zł 

Stawk

a  

VAT 

 

.…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………....zł  

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

……….…….zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

Ilość 
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parametry) 
6.  klucz 

dynamometryczny 

 

Klucz dynamometryczny  

z automatycznym 

wyzwalaniem 1/2" 28-210 

Nm z przedłużką i 

nasadkami 

z obrabianej cieplnie  

i chromowanej stali 

narzędziowej 

precyzyjne płynne 

ustawienie momentu 

obrotowego 

Zakres pracy: min 28 do 

max 210 Nm 

uchwyt czworokątny 1/2 

rozdzielczość : 1Nm / 

kreska podziałki skali 

kołowej , 14Nm / 1 obrót 

uchwytem 

Długość - szerokość: ok. 

465 mm x ok 46mm 

Głowica: 1/2" 

Przełącznik prawo-lewo 

Nasadki: 17, 19, 21 mm 

Przedłużka 1/2": 125 mm 

Dokładność: +/- 4% od 

wartości nastawczej 

Blokada nasadek 

Plastikowe etui 

 2 szt. 

Ad. 6 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 sztuki 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

.……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

..……......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

7. Szczypce Szczypce uniwersalne  

180 mm 

twardość powierzchni 

tnących 55-60 HRC, DIN 

5746, uchwyt 

dwumateriałowy. twardość 

zgodny z normą DIN, 

. 2 szt.  

 

Ad. 7 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 sztuki 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

.……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 
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8 Szczypce Płaskie, wydłużone 

twardość powierzchni 

tnących 55-60 HRC, DIN 

5746, uchwyt 

dwumateriałowy. twardość 

zgodny z normą DIN, 

 2 szt 

Ad. 8 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 

sztuki 
 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

.……% 

Cena 

jednostkow

a brutto : 

 

.………....zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

9. Szczypce 

 

 tnące boczne 

twardość powierzchni 

tnących 55-60 HRC, DIN 

5746, uchwyt 

dwumateriałowy. twardość 

zgodny z normą DIN, 

 2  szt. 

Ad. 9 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 

sztuki  
 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Staw-ka  

VAT 

 

 

.……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….…......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

10. gratowniki do rur  dwustronne 3-36 miedź  3 szt. 

Ad.10  Cena 

jednostkowa 

netto : 

….………......zł 

Ilość 

 

3 

szt. 

Wartość 

ogółem 

netto : 

...………zł 

Staw-ka  

VAT 

 

.……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

….………..zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

11 gratowniki do rur  do rur PE 20- 63mm  3 szt. 

Ad.11 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

3 

szt. 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

.……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………...zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 
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12. klucze nastawne 

 

profesjonalne klucze:  typ 

szwedzki 1'' 

 2 szt. 

Ad. 12 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 

sztuki 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Staw-ka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………...zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

13 klucze nastawne 

 

profesjonalne klucze: 

typ szwedzki 1,5'' 

 2 szt. 

Ad. 13 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 

sztuki 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...…………z

ł 

Staw-ka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….…......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

14 klucze nastawne 

 

profesjonalne klucze: 

 typ ,,żabka'' do 2'' 
 2 szt. 

 

Ad.14 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 

sztuki 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...…………z

ł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….…….....zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. 

 

Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

15. młotek gumowy 

 

Obuch okrągły o średnicy 

ok. 50 mm, wykonany w 

połowie z czarnej i białej 

gumy /użyte gumy o 

różnych twardościach /. 

Osadzony na drewnianym, 

lakierowanym trzonku. 

 6 szt. 

 

Ad. 15 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

6 sztuk 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Staw-ka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 
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16. młotek metalowy  600 g 

profesjonalny uniwersalny 

młotek ślusarski, trzonek 

osadzony w obuchu i 

zabezpieczony klinem, 

tuleja wzmacniająca 

łączenie trzonka z 

obuchem, szlifowany i 

hartowany obuch 

 2 szt. 

Ad. 16 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 

sztuki 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Staw-ka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkow

a brutto : 

 

….…….....zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

17 młotek metalowy 1000 g 

profesjonalny uniwersalny 

młotek ślusarski, trzonek 

osadzony w obuchu i 

zabezpieczony klinem, 

tuleja wzmacniająca 

łączenie trzonka z 

obuchem, szlifowany i 

hartowany obuch 

 2 szt. 

Ad. 17 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 sztuki 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

..…………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

.………......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

18 młotek metalowy 1500 g 

profesjonalny uniwersalny 

młotek ślusarski, trzonek 

osadzony w obuchu i 

zabezpieczony klinem, 

tuleja wzmacniająca 

łączenie trzonka z 

obuchem, szlifowany i 

hartowany obuch 

 2 szt. 

Ad. 18 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 sztuki 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

..…………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………....zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

Ilość 
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parametry) 
19. zestaw do 

lutowania 

miękkiego 

 

profesjonalny zestaw do 

lutowania składający się z:                             

uchwytu, palnika 

standardowego 19 mm, 

palnika cyklonowego, 

reduktora ciśnienia, węża 

do propanu dł. 3 m, osłony 

płomienia 65 mm, środka 

do czyszczenia 

powierzchni miedzi , 

walizki narzędziowej z 

tworzywa sztucznego. 

 1 

zestaw  

Ad. 19 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1  

zestaw 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Staw-ka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

20. zestaw do 

lutowania twardego 

 

profesjonalny zestaw do 

lutowania składający się z: 

uchwytu, palnika 

standardowego 19 mm, 

palnika cyklonowego, 

reduktora ciśnienia, węża 

do propanu dł. 3 m, osłony 

płomienia 65 mm, środka 

do czyszczenia 

powierzchni miedzi , 

walizki narzędziowej z 

tworzywa sztucznego. 

 1 

zestaw 

Ad. 20 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1  

zestaw 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Staw-ka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………..zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

21. Zestaw do 

lutowania 

miękkiego 

pasta, luty, czyścik  

 

 3 

zestawy 

Ad. 21 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

3 

zestawy 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

…………zł 

Staw-ka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………..zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

Szczegółowy  

Opis/ 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

Ilość 
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dydaktycznych Parametry (producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 
22. Zestaw do 

lutowania twardego 

 

topnik, pałeczki lutu, 

pałeczki do lutowania bez 

topnika, czyścik 

 3 

zestawy 

Ad. 22 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

3 

zesta-

wy 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

..…………zł 

Staw-ka  

VAT 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….…….....zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

23.  papier ścierny 

230x280 

Granulacja; 40, 60, 80, 100 

po 25 arkuszy 

 100 szt. 

 

Ad. 23 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

100 

sztuk 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Staw-ka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……....zł  

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

24. pakuły konopne 

 

pakuły lniane 80 g szpula z 

dozownikiem 

 2 szt. 

 

Ad. 24 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 

sztuki 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Staw-ka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

.………......zł  

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

25 pakuły konopne 

 

 konopie lniane pakuły 

warkocz 500g 
 2szt. 

 

Ad. 25 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 

sztuki 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

.………......zł  

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

26 pakuły konopne 

 

nić do uszczelniania 

gwintów rur 150m 

 2 szt. 

 

Ad. 26 Cena 

jednostkowa 

Ilość 

 

Wartość 

ogółem 

Stawka  

VAT 

Cena 

jednostkowa 

Wartość 

ogółem 
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netto : 

 

….………......zł 

2 

sztuki 

netto : 

 

...………zł 

 

 

……% 

brutto : 

 

.………......zł  

brutto : 

 

…….….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

27. pasta uszczelniająca 

do gwintów  

Tuba 250 g  6 szt. 

Ad. 27 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

6 sztuk 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Staw-ka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

28. taśma teflonowa do 

instalacji wodnej 

 

Profesjonalna taśma do 

zabezpieczania instalacji 

wodnej. Taśma na rolce, 

15mb,19mm,0,2mm 

 6 szt. 

 

Ad. 28 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

6 sztuk 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Staw-ka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……...zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

29. taśma teflonowa do 

instalacji gazowej 

Teflonowa taśma w 

kolorze żółtym Taśma  na 

rolce, 12mb,12mm,0,1mm 

 6 szt. 

Ad. 29 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

6 

sztuk 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

..…………zł 

Staw-ka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkow

a brutto : 

 

.……….....zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

30. Manometr  do 

próby ciśnieniowej 

instalacji gazowej  

Manometr  do próby 

ciśnieniowej instalacji 

gazowej - dla ciśnienia 

próbnego 0,05 - 0,1 MPa 

(0,5 -1 bar). 

Konstrukcja zgodna z 

normą EN 837-1 

Średnica obudowy 160 mm 

Klasa dokładności wg EN 

837-1 /6 - 0,6 

 1 szt. 



 

 

Projekt „Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu!” współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 

41  

 

Zakres pomiarowy 0-0,16 

MPa (0-1,6 bar / 0-160 

kPa) Przyłącze radialne, 

gwint M20x1,5. 

Mechanizm i króciec 

mosiężny. 

Ad. 30 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 sztuka 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

…..…......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

31 Zawór 

manometryczny 

Zawór manometryczny  

z odpowietrzeniem. 

Gwinty 2x M20x1,5 

 1szt. 

Ad. 31 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 sztu-

ka 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

32 Manometr 

kontrolny 0-1,6 

MPa (0-16 bar) do 

próby szczelności 

instalacji wodnej 
 

 

Manometr kontrolny 0-1,6 

MPa (0-16 bar) do próby 

szczelności instalacji 

wodnej. 

Konstrukcja zgodna z 

normą EN 837-1 

Klasa dokładności wg EN 

837-1 /6 - 0,6 

Zakres pomiarowy 0-1,6 

MPa (0-16 bar) 

Przyłącze radialne, gwint 

M20x1,5. 

Mechanizm i króciec 

mosiężny. 

Temperatura medium do 

120°C, ciśnienie do 16 bar. 

 1 szt. 

Ad. 32 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 sztuka 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

..………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 
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33. Kurek 

manometryczny 

Kurek manometryczny 

mosiężny z gwintami 3x 

M20x1,5. 

 1 szt. 

Ad.33 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkow

a brutto : 

 

.……......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

.…….……zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

34 Manometr z rurką 

Bourdona, 

Manometr z rurką 

Bourdona, stop miedzi 

Wersja standardowa, 

przyłącze dolne, ogólnego 

przeznaczenia do pomiaru 

ciśnienia gazów i cieczy 

chemicznie obojętnych na 

stopy miedzi i nie 

powodujących zatorów      

w układach ciśnienia, 

rozmiar nominalny 63 

 1 szt. 

Ad. 34 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkow

a brutto : 

 

.……....zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

.…….……zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

35 przejściówka do 

manometrów 

Mosiężna przejściówka do 

manometrów  z gwintem 

M20x1,5,gwint zewnętrzny 

G1/2" 

 6 szt. 

Ad. 35 
 

Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

6 sztuk 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

.………......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….……zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

36. wodomierz Wodomierz do zimnej 

wody  jednostrumieniowy i 

suchobieżny 1/2" 1,6 m3/h 

 2 szt. 

 

Ad. 36 
 

Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 sztuki 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkow

a brutto : 

 

.……......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

……….……zł 
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L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

37 wodomierz Wodomierz do ciepłej 

wody  jednostrumieniowy i 

suchobieżny 1/2" 1,6 m3/h 

 2 szt. 

Ad. 37 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 sztuki 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

.…..…......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

….….……zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

38. wodomierz Wodomierz do zimnej 

wody  jednostrumieniowy i 

suchobieżny 3/4" 1,6 m3/h 

 1 szt. 

Ad. 38 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 sztuka 

 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

...……......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

..….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

39.  

wodomierz 

Wodomierz do ciepłej 

wody  jednostrumieniowy i 

suchobieżny 3/4" 1,6 m3/h 

 1 szt. 

Ad. 39 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 sztuka 

 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….…......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

40. Śrubunek do 

wodomierza 

Śrubunek do wodomierza 

GZ/GW mosiądz 1/2" 

 4 szt. 

Ad. 40 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

4 sztuki 

 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkow

a brutto : 

 

...……......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

..….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

41. Śrubunek do Śrubunek do wodomierza  2 szt. 
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wodomierza GZ/GW mosiądz 3/4" 

Ad. 41 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 sztuki 

 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

...….…......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

..….….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

42. termometr 
 

Termometr cieczy  

przyłączeniowy 1/2" 

Termometr do pomiaru 

temperatury w instalacjach 

wodnych oraz ogrzewania 

centralnego 

 1 szt. 

Ad. 42 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 sztuka 

 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

..…………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

...……......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

..….….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

43. termometr 

 

Termometr bimetaliczny  

0-120 63 mm 1/2" tylny 
 1 szt. 

Ad. 43 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 sztuka 

 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkow

a brutto : 

 

...……......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

..….….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

44. termometr 

 

Termometr bimetaliczny  

0-120 63 mm 1/2" dolny 
 1 szt. 

Ad. 44 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 sztuka 

 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

...……......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

..….….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

45. Termomanometr Termomanometr  6 bar 0-

120 fi 80 mm, mosiężne 

przyłącze ze stopem 

 1szt. 

Ad. 45 Cena Ilość Wartość Stawka  Cena Wartość 
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jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

 

1 sztuka 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

VAT 

 

 

……% 

jednostkowa 

brutto : 

 

...……......zł 

ogółem 

brutto : 

 

..….….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

46. Cyfrowy termometr Cyfrowy termometr na 

podczerwień(warsztatowy) 

Zakres pomiarowy -50 ° C 

do + 550 ° C 

 2szt. 

Ad. 46 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 sztuki 

 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkow

a brutto : 

 

...…......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

..….….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

 

47. 

Trójnik do montażu 

czujników 

Trójnik do montażu 

czujników temperatury ½" 
 2szt. 

Ad. 47 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 sztuki 

 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

...…….....zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

..….….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

48. Trójnik do montażu  Trójnik do montażu 

czujników temperatury¾" 

 2szt. 

Ad. 48 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 sztuki 

 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

...……......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

..….….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 
 

49. ciepłomierz Ciepłomierz kompaktowy 

Funkcje ciepłomierza : 

 •  wyświetlanie aktualnych 

danych: zużycia ciepła, 

objętości wody, 

temperatury zasilania i 

powrotu, mocy, przepływu 

chwilowego, stanów wejść 

impulsowych, kodów 

błędów, czasu 

 3 

szt. 
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rzeczywistego, 

 •  wyświetlanie danych 

uśrednionych – okres 

uśredniania ustawiany 

przez użytkownika z 

możliwością nastawienia 

co 15, 30, 45 i 60 minut, 

 •  archiwizowanie danych 

w 4 cyklach czasowych. 

 • archiwizowanie stanów 

awaryjnych -pojawienia się 

i ustąpienia stanu 

awaryjnego 

 •  samodiagnozowanie - 

wykrywanie i 

sygnalizowanie sytuacji 

awaryjnych układu 

pomiarowego 

Średnica gwintu 

wodomierza G mm G ¾  

Ad. 49 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

3 sztuki 

 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkow

a brutto : 

 

.……......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

50.  łata z poziomnicą 80 cm 

Nienaruszona główna 

komora. Dwustronne 

frezowanie.Wysokość 

profilu 9,1 cm. Masa 

profilu 1,1 kg/m. 

Dwie libelle pionu, 

 2szt. 

 

Ad. 50 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 sztuki 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

……% 

Cena 

jednostkow

a brutto : 

 

………......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

.….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

51. łata z poziomnicą 100 cm 

Nienaruszona główna komora. 

Dwustronne frezowanie. 

Wysokość profilu 9,1 cm. Masa 

profilu 1,1 kg/m. 

dwie libelle pionu, 

 2 szt 

Ad. 51 Cena 

jednostkowa 

netto : 

Ilość 

 

2 sztuki 

Wartość ogółem 

netto : 

 

Stawk

a  

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

Wartość 

ogółem 

brutto : 
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….………......zł 
 

...…………zł 

 

…% 

 

……......zł 
 

….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, 

model, parametry) 

Ilość 

52. łata z poziomnicą 

 

150 cm 

Nienaruszona główna komora. 

Dwustronne frezowanie. 

Wysokość profilu 9,1 cm. Masa 

profilu 1,1 kg/m. 

dwie libelle pionu, 

 2szt. 

Ad. 52 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 sztuki 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

…….......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

………….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, mo-

del, parametry) 

Ilość 

53 umywalki Umywalka ścienna ceramiczna 

biała 60 cm  z otworem na 

armaturę + syfon butelkowy 

 3szt. 

Ad. 53 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

3 sztuki 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

………......z 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, mo-

del, parametry) 

Ilość 

54. miski sedesowe Zestaw podtynkowy WC, 

bezkołnierzowy  Toaleta 

wyposażona  w deskę z 

systemem wolnego opadania + 

przycisk spłukujący 

 1szt. 

 

Ad. 54 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 sztuka 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Stawk

a  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

……........zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, mo-

del, parametry) 

Ilość 

55. miski sedesowe Kompakt WC. W skład zestawu 

wchodzą : biała ceramiczna 

miska sedesowa, deska oraz 

spłuczka z funkcją oszczędzania 

wody. 

 1 szt. 
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Ad. 55 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 sztuka 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

………......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

….…….…zł 

L.p. 

 

Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, mo-

del, parametry) 

Ilość 

56. miski sedesowe Zestaw miska WC wisząca z 

deską, odpływ poziomy, 

długość miski WC ok.56 cm, 

szerokość ok.36 cm 

 1 szt. 

 

Ad. 56 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 sztuka 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkow

a brutto : 

 

……......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….…zł 

L.p. 

 

Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, mo-

del, parametry) 

Ilość 

57. pisuar Pisuar dopływ z góry odpływ 

pionowy/poziomy. Produkt  

ceramiczny  w białym kolorze 

+ Zawór spłukujący 

ciśnieniowy + Syfon 

pisuarowy fi 32 cm 

 3szt. 

Ad. 57 Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

3 sztuki 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkow

a brutto : 

 

.………......z 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….…zł 

Łączna wartość netto dla Zadania II :…………………………………………… 

 

Łączna wartość brutto dla Zadania II :…………………………………………… 

 

(słownie………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………..zł). 
 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania II wynosi ………… dni od dnia 

zawarcia umowy. 
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Załącznik nr 1C do zapytania ofertowego nr 4/2019  

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Zamawiający: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kilińskiego 25, 41-200 Sosnowiec. 

 

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko/Nazwa – zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru działalności 

gospodarczej CEiDG: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej …….………………………... 

Dane kontaktowe: tel. ………………………………….., e-mail …………………………… 

NIP ……………………………………              REGON……………..……………………… 

KRS / CEIDG ……………………….. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni 

instalacji sanitarnych dla uczniów CKZiU w Sosnowcu składam/y przedmiotową ofertę  

sukcesu!” RPO WSL na lata 2014-2020 (EFS) po następujących cenach : 

 

Zadanie III - wyposażenia stanowiska montażu przewodów sieci komunalnych  

i instalacji sanitarnych : 
 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry  

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość  

1. bidet Bidet stojący ceramika, 

biały.  Położenie otworu na 

baterie na środku 

Przyścienny 

Sposób montażu: do 

posadzki + syfon 

.  1 szt. 

 
Ad.1 

Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawka 

VAT 

 

 

..…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

……….…….zł 
L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry  

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość  

2. bidet Bidet podwieszany, 

ceramika, biały + 2 x syfon. 
 2szt. 
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Ad.2 

Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Staw

ka 

VAT 

 

..…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

……….…….zł 

L.p.  Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

3 stelaż podtynkowy stelaż podtynkowy bidetowy 

400mm 

 1szt. 

 
Ad.3 

Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawka 

VAT 

 

.. 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

……….…….zł 

L.p.  Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

4. kabina prysznicowa Kabina prysznicowa 90 x 90 

x 196 cm niski brodzik 

Sposób otwierania drzwi 

rozsuwane Materiał 

wykonania: szkło, akryl, 

plastik, metal, guma 

Kształt kabiny półokrągła + 

syfon 

  1

szt. 

 
Ad. 4  

Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...…………zł 

Stawk

a 

VAT 

 

.…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……….....zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

……….…….zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

5 kabina prysznicowa Kabina prysznicowa  

z hydromasażem  85 x 120 x 

215 cm prawa wysoki 

brodzik + syfon 

 1szt. 

 
Ad. 5 

Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawka 

VAT 

 

 

..……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

……….…….zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

6. kabina prysznicowa Kabina prysznicowa  1szt. 
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kwadratowa 80 x 80 x 195 

cm niski brodzik + syfon 

 
Ad.6 

Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

Wartość ogółem 

netto : 

 

 

...…………zł 

Stawka 

VAT 

 

 

..……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….…….....zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

……….…….zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

7. baterie czerpalne  bateria jednouchwytowa 

bidetowa stojąca 

 1szt. 

Ad. 7  Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...…………zł 

Staw-

ka  

VAT 

 

.…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………......zł  

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

……….…….zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

8. baterie czerpalne bateria jednouchwytowa 

umywalkowa stojąca 
 1szt. 

Ad. 8  Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...…………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

.……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………......zł  

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

9. baterie czerpalne Kolumna prysznicowa 3-

funkcyjna chrom 

 

 

 

1szt. 

Ad. 9  Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...…………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

.……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………......zł  

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

……….…….zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

 

Ilość 

10.  grzejnik stalowy dwupłytowy boczny 

(600 x 1000) biały z 

wieszakiem oraz zestawem 

przyłącza, min. 10 lat 

gwarancji 

 

 1szt. 
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Ad. 

10 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

.…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

11 grzejnik aluminiowy boczny 15 

żeberkowy biały z 

wieszakiem oraz zestawem 

przyłącza, 20 lat gwarancji 

Całkowita wysokość członu 

(mm): 573 

Głębokość członu (mm): 90 

 2szt. 

Ad. 

11 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

2 

sztuki 
 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

.……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

12. Przepływowy 

(naścienny) 

podgrzewacz wody 

ze sterowaniem 

elektronicznym i 

wyświetlaczem 

LCD 

Moc znamionowa: 

18/21/24kW / 400V 3~ 

Moc znamionowa 

regulowana: 18, 21 lub 

24kW 

 3szt 

Ad. 

12 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

3 

sztuki  

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

.…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

13. wentylator  

osiowy 

Wentylator łazienkowy z 

wylotem do kanału fi 

100mm. 

 1szt 

Ad. 

13 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

szt. 

Wartość 

ogółem netto : 

 

...…………zł 

 

Stawka  

VAT 

 

 

.…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

Ilość 
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parametry) 
14. wentylator 

osiowy 

Wentylator łazienkowy z 

opóźnieniem czasowym i 

wylotem do kanału fi 

100mm. 

  

1szt 

Ad. 

14 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

szt. 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

.…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. 

 

Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

15. wentylator 

osiowy 

Wentylator łazienkowy z 

czujnikiem wilgoci, 

opóźnieniem czasowym i 

wylotem do kanału fi 

100mm. 

 

 

 

1szt 

Ad. 

15 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

szt. 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

.……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………......zł 

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

……….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

16. Klimatyzator 

ścienny 

wyposażony w 3-

stopniowy system 

filtracji powietrza 

Tryby pracy: chłodzenie, 

grzanie, zdrowe osuszanie, 

wentylacja;Optymalizacja 

chłodzenia i grzania; 

Automatyczna zmiana trybu 

pracy;Filtr antybakteryjny 

Automatyczne osuszanie pa-

rownika. Niski poziom gło-

śności (min. 19dB) 

Wydajność 

chłodzenie/grzanie [kW] 

0,9-3,5-4,0 / 0,9-4,0-6,0 

Zasilanie [V/Hz] 230/50; 

Pobór mocy 

chłodzenie/grzanie [W] 

max 898 / 975; Klasa 

energetyczna 

chłodzenie/grzanieA++/A++ 

Przepływ powietrza 

[m3/min]max 13; Osuszanie 

[l/h] 1,1; Wymiary jednostki 

wew. [DxWxS] [mm] 

min. 837x302x189; 

Wymiary jednostki zew. 

[DxWxS] [mm] min. 

770x545x288 

 1szt 
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Ad. 

16 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1 

sztuka 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawka  

VAT 

 

……

% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. 

 

Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

17. Rura stalowa  1/2"  Rura stalowa  1/2" czarna  20mb. 

Ad. 

17 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

20 mb. 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawka  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

18. Rura stalowa 3/4"  Rura stalowa 3/4" czarna  10mb. 

Ad. 

18 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

10 

mb. 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawk

a  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

19. Rura stalowa 1"  Rura stalowa 1" czarna 

 

 50mb. 

 

Ad. 

19 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

50 

mb. 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

20.. Mobilny stół 

warsztatowy , 

szafka + 5 szuflad 

zamykanych 

Wysokość:900 mm  

Szerokość:595 mm  

Długość:1100 mm  

Nośność:400 kg   

Koła: Z hamulcem  

Średnica kół: 160 mm  

 

 3szt. 

Ad. 

20  
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

3 

sztuki 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawk

a  

VAT 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 
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L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

21. Ruchomy warsztat 

narzędziowy 

Ruchomy warsztat 

narzędziowy z funkcją 

indywidualnego transportu 

segmentów składowych 

zestawu. Każdy z trzech 

elementów wyposażony w 

uchwyt umożliwiający jego 

samodzielny transport; 

 3szt. 

Ad.  

21 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

3 

sztuki 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

…% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

22. łopata 

 

Łopata z metalowym 

trzonkiem ergonomicznym 

Kąt nachylenia trzonka 40° 

Stalowa głowica długość 

całkowita ok. 1290 mm, 

wymiary ok. 240 mm x ok. 

280 

 6szt. 

Ad. 

22  
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

6 

sztuk 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

..…………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

23.  szpadel Szpadel z metalowym 

trzonkiem ergonomicznym  

 Blat i trzonek wykonany ze 

stali borowej. Długość 

szpadla: ok.125 cm 

- Szerokość: ok 19,5 cm 

 6szt. 

Ad. 

23  
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

6 

sztuk 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……......zł  

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

24. grabie 3 szt. Grabie metalowe  3szt. 
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utwardzane oprawne 10-

Zębne  

Ad.  

24 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

3 

sztuki 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

.………......zł  

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

25. grabie Grabie metalowe 

utwardzane oprawne  

18-Zębne  

 

 

 

3szt. 

Ad.  

25 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

3 

sztuki 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

.………......zł  

Wartość 

ogółem 

brutto : 

 

…….…….…zł 

L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

26 taczka Taczka budowlana  spawana, 

pełne koło 

 6szt. 

Ad.  

26 
Cena 

jednostkowa 

netto : 

 

….………......zł 

Ilość 

 

6 

sztuk 

Wartość 

ogółem netto : 

 

 

...…………zł 

Stawka  

VAT 

 

 

……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

…….…….…zł 
 

Łączna wartość netto dla Zadania III :…………………………………………… 

 

Łączna wartość brutto dla Zadania III :…………………………………………… 

 

(słownie………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………..zł). 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania III wynosi ………… dni od dnia 

zawarcia umowy. 
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Załącznik nr 1D do zapytania ofertowego nr 4/2019  

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Zamawiający: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kilińskiego 25, 41-200 Sosnowiec. 

 

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko/Nazwa – zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru działalności 

gospodarczej CEiDG: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej …….………………………... 

Dane kontaktowe: tel. ………………………………….., e-mail …………………………… 

NIP ……………………………………              REGON……………..……………………… 

KRS / CEIDG ……………………….. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni 

instalacji sanitarnych dla uczniów CKZiU w Sosnowcu składam/y przedmiotową ofertę  

sukcesu!” RPO WSL na lata 2014-2020 (EFS) po następujących cenach : 

 

Zadanie  IV Element wyposażenia stanowiska wykonywania połączeń zaciskanych, 

zaprasowywanych i zgrzewanych w pracowni instalacyjnej oraz stanowiska 

montażu przewodów sieci komunalnych i instalacji sanitarnych : 

 
L.p. Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry  

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość  

1. zgrzewarka 

elektrooporowa 

 

zgrzewarka 

elektrooporowa z 

protokołowaniem do 

kształtek 400, czytnik 

kodów, przesyłanie 

danych przez USB, 

adaptery, skrzynka 

narzędziowa 

 1 

zestaw 

 
Ad.1 

Cena jednostkowa 

netto : 

 

 

….………......zł 

Ilość 

 

1  

zestaw 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...…………zł 

Stawka 

VAT 

 

 

..……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….………......zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

……….…….zł 
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L.p.  Nazwa 

sprzętu/pomocy 

dydaktycznych 

Szczegółowy  

Opis/ 

Parametry 

Oferowany przedmiot 

zamówienia  

(producent, typ, nazwa, model, 

parametry) 

Ilość 

2. zgrzewarka 

doczołowa 

zgrzewarka doczołowa 

do rur i kształtek PE, PP, 

PB,PVDF; Zestaw : 

zgrzewarka, frez 

elektryczny, 

elektroniczne sterowanie 

elementem grzejnym, 

komplet mocujących 

szczęk podstawowych 

prawych i lewych 160 

mm, nakładki na rurę 160 

mm, komplet redukcji dla 

średnic 40,50, 63, 75, 90, 

110, 125 mm, narzędzia 

montażowe, rama 

roboczo-transportowa, 

walizka narzędziowa. 

 1 

zestaw 

 
Ad. 2  

Cena jednostkowa 

netto : 

 

 

….………......zł 

Ilość 

 
1  

zestaw 

Wartość 

ogółem 

netto : 

 

...…………zł 

Stawka 

VAT 

 

 

.……% 

Cena 

jednostkowa 

brutto : 

 

….……….....zł 

Wartość 

ogółem brutto : 

 

 

……….…….zł 

Łączna wartość netto dla Zadania IV :…………………………………………… 

 

Łączna wartość brutto dla Zadania IV :…………………………………………… 

 

(słownie………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………..zł). 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania IV wynosi ………… dni od dnia 

zawarcia umowy. 

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, Wykonawca oświadcza, że: 

 

1. Podana przez Wykonawcę w ofercie łączna wartość brutto zamówienia jest tak skalkulowana, 

że uwzględnia wszystkie daniny publicznoprawne (tj. ZUS, podatki) wraz z narzutami 

Zamawiającego, podatek VAT (jeżeli dotyczy). 
 

2. Wykonawca zapoznał się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuje warunki w nim zawarte. 
 

3. W przypadku udzielenia zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 

4. Dostawa będzie świadczona zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w zapytaniu ofertowym. 
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5. Składając ofertę, Wykonawca2 oświadcza, iż zapoznał się z poniższą klauzulą informacyjną 

wynikającą z 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 sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-

rzaniem 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:  

 administratorem danych osobowych jest  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-

nego w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 25; 

 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wyznaczono Inspektora Ochrony 

Danych. Jest nim Pani Anna Spas, dostępna pod numerem telefonu (32) 292-44-64; 

 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 4/2019 z zachowaniem zasady konkuren-

cyjności; 

 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Staże 

zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu!” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz 

podrozdział 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun-

duszu Spójności na lata 2014-2020, dalej „wytyczne”;   

 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie ww. projektu  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  

2014-2020, przez okres trwania projektu oraz wymagany okres po zakończeniu realizacji 

projektu; 

 obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących 

jest wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępo-

waniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z wytycznych;   

 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautoma-

tyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 osoba fizyczna posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (prawo 

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarza-

nia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

                                                 
2 Dot. osób fizycznych  
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przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba 

fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 osobie fizycznej nie przysługuje: 

− 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

Wykonawca do ofert załącza: 

1) …………………………. 

2) …………………………. 

3) …………………………. 

4) ………………………… 

5) …………………………. 

6) ………………………….. 

 

 

 

……………………………                                               ……..……………………………… 
              Miejscowość, data                                                                                                             Podpis i pieczątka Oferenta
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                Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/2019 

 

…………………………….. 
      Pieczęć Oferenta 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 

z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym Oferent 

 

 

Przedmiot zamówienia …………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

oświadczam, że: 

 

1.posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prze-

pisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 

2. posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; 

 

3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania za-

mówienia; 

 

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 

5. pomiędzy mną a Zamawiającym występują/nie występują* powiązania kapitałowe bądź po-

wiązania osobowe3; 

 

                                                                                    …………………………………… 
          Data i czytelny podpis Oferenta 

 

 

                                                 
3 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wyko-

nującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem proce-

dury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4/2019 

 

 

WZÓR UMOWY na sprzedaż i dostawę 

wyposażenia do pracowni instalacji sanitarnych  dla uczniów/uczennic CKZiU  

w Sosnowcu w projekcie „Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka 

kluczem do sukcesu!” 

 

 

Zawarta w dniu ……………….. roku w Sosnowcu, pomiędzy: 

 

Gminą Sosnowiec al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec NIP 644-345-36-72 

-  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25,  

które reprezentuje na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 

31 lipca 2013r. Pan Jacek Górski – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Sosnowcu zwane dalej „Zamawiającym”  

 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

............................. 

NIP: ………………….. REGON: ………………………  reprezentowanym przez: 

………………………………….…………….. zwanym  dalej „Wykonawcą". 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, 

nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych wyposażenia do 

pracowni instalacji sanitarnych dla uczniów/uczennic CKZiU w Sosnowcu w ramach 

projektu  pod nazwą „Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka 

kluczem do sukcesu!“  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego w ramach/ Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego 

do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 

11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „Projektem”, na warunkach 

zgodnych z zapytaniem ofertowym nr  4/2019 z dnia 25.01.2019 r. oraz ofertą  

z dnia…………..  złożoną w postępowaniu przeprowadzonym w  oparciu o zasadę 

konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do wykonania zamówienia  

w zakresie zgodnym ze złożoną ofertą, obejmującego dostarczenie asortymentu 

stanowiącego wyposażenie do pracowni instalacji sanitarnych – zgodnie  
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z opisem oraz w ilości i o parametrach technicznych określonych w ofercie stanowiącej 

integralną część niniejszej umowy. 

3. W przypadku zaoferowania urządzeń o lepszych parametrach niż urządzenia 

wymienione w ofercie Wykonawcy, Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń pod warunkiem, 

że zmiana ta nie będzie miała wpływu na cenę wykonania zamówienia. Jednakże 

zmiana urządzeń na  lepsze wymaga poinformowania Zamawiającego i uzyskania jego 

akceptacji oraz aneksowania umowy. 

4. Wszystkie pozycje sprzętu i wyposażenia będące przedmiotem niniejszej umowy 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletne, nieużywane, fabrycznie nowe, 

wolne od wad prawnych i fizycznych oraz gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem 

oraz zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-

eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2 

Termin i warunki wykonania umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć przedmiot umowy do siedziby 

Zamawiającego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,  

ul. Braci Mieroszewskich 42, 41-219 Sosnowiec w  terminie maksymalnie 

…………………. dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy.   

2. Przekazanie przedmiotu umowy wraz z uruchomieniem Sprzętu nastąpi każdorazowo  

w siedzibie Zamawiającego, co potwierdzone będzie protokołem odbioru, podpisanym 

przez przedstawicieli Obu Stron. 

3. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Zamawiający jest uprawniony odmówić odbioru i podpisania Protokołu Odbioru  

w przypadku stwierdzenia wad w Sprzęcie. 

 

§ 3 

Forma i termin płatności 

 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy 

wynagrodzenie w łącznej wysokości: netto: ………………………zł, (słownie netto: 

…………………………………………………………………………………………..

złotych ……./100); brutto:………..…zł (słownie brutto: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………złotych 

……/100). 

2. Zamawiający uiści zapłatę na rzecz Wykonawcy, przelewem bankowym na konto 

Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty przyjęcia dostawy, na podstawie protokołu 

zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę oraz otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. 

3. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na rachunek 

bankowy Wykonawcy o numerze: ………………………………………………… 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie zobowiązania, obejmuje 

wszystkie koszty, podatki, opłaty i zobowiązania pieniężne wynikające z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym koszty dostawy i gwarancji. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności, określonego 



 
 

 

64 

 

powyżej w zależności od posiadania środków na koncie Projektu – w przypadku 

opóźnienia w płatności Wykonawca nie będzie dochodził odsetek za czas opóźnienia. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 współfinansowane jest przez Unię Europejską   

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. 

 

§ 4 

Gwarancja 

 

1. Na dostarczony sprzęt, wyszczególniony w ofercie, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta. 

2. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołów odbioru, o których mowa w § 

2 ust. 2.   

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu stosowny dokument 

gwarancyjny przy podpisywaniu protokołu odbioru. 

4. Karty gwarancyjne będą wystawione dla każdego urządzenia oddzielnie. 

 

 

§ 5 

Kary umowne 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznej wartości 

brutto zamówienia, określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy.   

2. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia.  

 

§ 6 

Zmiany umowy 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy za wyjątkiem: 

 - zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na nie-

zgodności treści umowy z Ofertą; 

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację umowy (np. podatek Vat); 

- zmiany zaistniałych okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi np. ter-

minu realizacji zamówienia, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wyni-

kającej ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego; 

- zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – w przypadku gdy zmiany 

te będą korzystniejsze dla zamawiającego; 

- zmiany umowy polegającej na zmianie danych wykonawcy bez zmian samego wyko-

nawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.); 

3. - wszelkich innych zmian, których nie można było przewidzieć, a nie działają na szkodę 

Zamawiającego. 
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                                                            § 7 

Rozwiązanie umowy 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 

Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym  

w każdym czasie w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez Instytucję 

Pośredniczącą bez prawa do dochodzenia odszkodowania przez Wykonawcę. 

 

§ 8 

Warunki ogólne 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, a  w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

2. Ewentualne sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obie Strony. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 10 

Załączniki do Umowy 

 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

 

1. Oferta złożona przez Wykonawcę zawierająca m.in. specyfikację wyposażenia do pracowni 

instalacji sanitarnej 

2. Wzór protokołu odbioru Sprzętu/wyposażenia. 

 
 

 

Zamawiający:              Wykonawca: 
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Załącznik nr 2 

do umowy nr ........z dnia.......... …….. 

         

        
         
        

Sosnowiec, dnia ……….......2019r. 

 

 

PROTOKÓŁ 

odbioru sprzętu/wyposażenia  

 

PRZEKAZUJĄCY (Wykonawca): 

……………………………………………………………………………………....................... 

 

……………………………………………………………………………………....................... 

 

……………………………………………………………………………………....................... 

 

reprezentowany przez: 

 

1. ………………………………….. 

 

2. ………………………………….. 

 

PRZYJMUJĄCY (Zamawiający):  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   

z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Kilińskiego 25 (CKZiU),  NIP: 6443504079; REGON: 

243327193 

reprezentowany przez: 

 

1. ……………………………. 

 

2. …………………………….. 
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USTALENIA: 

Strony potwierdzają dostarczenie i montaż sprzętu * zgodnie/niezgodnie* z Umową nr 

.............z dnia ….......2019 r. oraz Ofertą Wykonawcy. 

 

Przyjmujący postanawia: 

 przyjąć wykonanie Umowy bez zastrzeżeń *) 

 przyjąć wykonanie Umowy z następującymi zastrzeżeniami *) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………….................. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………….................. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………….................. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
(opis zastrzeżeń, uwag i zobowiązanie Przekazującego do ich uwzględnienia w określonym terminie) 
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Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i jednym 

dla Zamawiającego. 

 
 
 
PRZEKAZUJĄCY :         PRZYJMUJĄCY :   

 

 

 

 
 
 
*) niepotrzebne skreślić 

 

 


