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Zrpytanie ofertowe

Temat: sukcesywna dostawa odzieiry roboczej, obuwia roboczego i Srodk6w ochrony

indywidualnej

lZamawiaiqcyt
Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z o. o. z siedzib4 w miejscowoSci Lesznowola przy ]trl'

Poprzecznej 50 zaprasza do udzialu w postgpowaniu ofertowym na sukcesywn4 dostawq odzieiry

roboczej, obuwia roboczego i srodk6w ochrony indywidualnej.

Postgpowanie prowadzone iest na podstawie regulaminu zam6wief na dostawy' ustugi i roboty

budowlane w Lesznowolskim Przedsigbiorstwie Komunalnym sp. z o. o.

II Opis przedmiotu zam6wienia:
przedmiotem zam6wienia jest sukcesywna dostawa odzieiry roboczej, obuwia roboczego i $rodk6w

ochrony indywidualnej . wyt az odzieiry roboczej , obuwia robo czego i srodk6w ochrony indywidualnej '
wynika z znNqcznika nr 1 do niniejszego zapytania pn. ,,formularz ofertowy''. Dostawy odzie?y

roboczej, obuwia roboczego i Srodk6w ochrony indywidualnej bqd4 realizowane w czqSciach

sukcesywnie, stosownie do potrzeb zamawiajqcego i kazdorazowo zostan4 okreslone w zam6wieniach

czgsciowychzczgstotliwoSci4wynikaj1cqzpotrzebZamawiajQcego.

III Og6lne warunki dla odzieiry roboczej:

l, Odiiezpracownik6w zostanie ozrakowana logo Sp6tki nastqpuj4co ( wz6r logo, zapisany wektorowo

do opracow aniaprzezOferenta zostanie dostarczony w dniu podpisania umowy):

- duzy haft wysokoilci24 cm dlugo6ci 24 cm,

- maty haft wysokoSci 10 cm dlugo$ci 10 cm'

Miej sce lokalizacji haftu:

- kurtka ocieplana; maty zprzodu na lewej piersi i duLlt naplecach na wysokosci lopatek na srodku,

- kamizelka ocieplana iut. ,przodu na lewej piersi i du2ry na plecach nawysoko6ci lopatek na Srodku'

-bhnadrelichowa maly zprzodu na lewej piersi i dufi naplecach na wysokosci lopatek na Srodku'

-bhvapolarowa maty zprzodu na lewej piersi i du2y na plecach na wysokosci lopatek na srodku'

- koszulka T-shirt ma\y zprzodu na lewej piersi,

- koszulka polo maly zptzodttna lewej piersi'

Z. odzie1zostanie L^uko*unu pasami odblaskowymi o szeroko6ci 5 cm wszytymi zapewniaj4cymi

dobr4 widoczno66 Pracownika.

Miejsce lokalizacji pas6w odblaskowych:

- spodnie lub ogrodniczki drelichowe pasy odblaskowe na nogawkach,

-bbvadrelichowa pas odblaskowy w okolicy piersi oraz pasy odblaskowe w okolicy lokci'

- plaszszprzeciwdeszczowy pas odblaskowy w okolicy piersi oraz pasy odblaskowe w okolicy lokci,

\



- kurtka ocieplana pas odblaskowy w okolicy piersi oraz pasy odblaskowe w okolicy lokci,
-bltzapolarowa pas odblaskowy w okolicy piersi oraz pasy odblaskowe w okolicy lokci,
- kamizelka ocieplana pas odblaskowy w okolicy piersi.

Do oferty nale2y dol4czyd wzory oferowanego przedmiotu zam6wienia, celem potwierdzenia,
ze oferowany przedmiot zam6wienia odpowiada wymaganiom okreslony m przez zamawiaj4cego:
- Pozycja od 1-9 (zal4cznik nr 1) po 1 sztuce pr6bek w rozmiarach M, L, xL 2xL,3xL, 4xL bez
wymaganych haft6w (logo) jednakile zwymaganymi odblaskami,
-Poz.10-20 (zalqczniknr l) po 1 sztuce.

Kazda dostarczona pr6bka musi byd opisana przez wykonawcg w spos6b umo2liwiaj4cy
i dentyfi kacj g, rozm iar or az ktor ej pozy cj i doty c4t .

Jezeli oferent posluguje sig inn4 tabel4 rozmiar6w musi dostarczye, probkio tozsamych rozmiarach
wskazanych przez Zamawiaj4cego wraz z opisem, kt6ry rozmiar odpowiada rozmiarowi wskazanemu
przez Zamawiaj4cego.

Zamawiajqcy zatrzyma wzory Oferenta, kt6remu udzielone zostanie zam6wienie, jako wzorce do
sprawdzenia jakosci dostarczonego pierwszego zam6wienia. w pr4rpadku braku uwag wzorce zostanq
zwr6cone do oferenta. Pozostalym oferentom Zamawiajqcy zwroci wzory po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty, na sw6j koszt.

Kryterium oceny ofert:
za ofertg najkorzystniejsz4 zamawiaj}cy uzna ofertg najtanszq, przy czym musi ona spelnia6
wymagania okre 6 lon e pr zez Zamawiaj Ece go w n i n iej s4rm zapytaniu.

Miejsce oraz termin skladania ofert:
ofertg nale2y zLoLyc w siedzibie zamawiajqcego, w Lesznowolskim przedsigbiorstwie Komunalnym
sp' z o' o', ul. Poprzeczna 50,05-506 Lesznowola lub przeslai mailem na adres lpk@lpk-
lesznowola.pl . Termin skladania ofert do dnia 06.03.2020.

ZawartoS(. oferty:
Kompletna oferta winna zawiera(, co najmniej:
- Nazwg i adres Oferenta
- Datg sporz4dzenia oferty
- Warto5d i tennin realizacji przedmiotu zam6wienia.

Umowa z wybranyrn dostawc4 zostanie zawartana okres 3 lat.

i:iiEZES zTjflDU

t{a.zimterz A)rUk"rct

I
I


