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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa 20 kasków ochronnych, 44 rękawic           
ochronnych oraz 44 kamizelek ochronnych w ramach zajęć sportowo-ruchowych         
zorganizowanych w ramach projektu pt. ,,Razem łatwiej’’ współfinansowanego z         
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania          
społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa         
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’, Regionalnego Programu        
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 
• Zamawiający : Powiatowe Centrum Pomocy  

Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko. 
• Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa 20 kasków ochronnych, 44 rękawic           
ochronnych oraz 44 kamizelek ochronnych w ramach zajęć sportowo-ruchowych         
zorganizowanych w ramach projektu pt. ,,Razem łatwiej’. 

Opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1 
 

• Termin realizacji zamówienia: do 15 października 2018r. 
 

• Cena jest jednym kryterium oceny ofert. 
● Integralna częścią oferty stanowią dokumenty: 

➢ Szczegółowy opis oraz wizualizacja kasków, rękawic oraz kamizelek  
• Sposób przygotowania oferty: 
• Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,Formularz ofert”’ (zał. nr 2), 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta powinna być podpisana  
• Miejsce złożenia oferty:  

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko 
Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego pok.3 lub pocztą elektroniczną na adres            

pcprlipsko@op.pl .  
• Termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć do dnia 21.9.2018r. do godziny 13.00. Oferty złożone po terminie nie              
będą podlegały rozpatrywaniu. 

● O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę       
telefonicznie. 

Henryka Barbara Kosanowska  
Dyrektor PCPR w Lipsku 

mailto:pcprlipsko@op.pl


 

 
 
Załącznik nr 1  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup i dostawę 20 kasków ochronnych, 44 
rękawic ochronnych oraz 44 kamizelek ochronnych: 
 
 
1. kaski ochronne  Certyfikat CE-CPSC-AS 

system wentylacji wewnętrznej   
kanałami zapewniającymi właściwa   
wymianę powietrza , 
możliwość dodatkowej regulacji   

rozmiaru wewnątrz kasku, 
system dopasowania do głowy Turnfit. 
konstrukcja: In-Mold, 
wentylacja :13 otworów, tylne otwory     

wentylacyjne polepszające cyrkulacje   
powietrza wewnątrz  kasku, 
daszek osłaniający oczy przed słońcem, 
specjalny kształt skorupy zwiększający    

ochronę szyi i podstawy czaszki przed      
urazem 
 rozmiar: S/M/L  
 
 
 

 

20 sztuk w tym 10 
damskich  i 10 
męskich  

2.  rękawiczki rowerowe 
damskie i męskie  

● materiał: 46% PU 35% 
poliester 15% nylon 4% elastan  

● bezpalcowe  
● mocne, precyzyjne zapięcie na 

rzep w nadgarstku  
● anatomiczne przeszycia 

zapewniają dopasowanie do 
dłoni, zapobiegają uciskowi żył 
wewnątrz dłoni  

● piankowe wkładki amortyzują 
wstrząsy i chronią skórę przed 
otarciami i odciskami  

● elastyczne panele w rękawiczce 
zapewniają nieskrępowany ruch 
dłoni  

● pętelki wszyte między palcami 
ułatwiają zdejmowanie 
rękawiczek  

● rozmiarach S/M/L 

 44 sztuk  



 

3. kamizelki ochronne    

● zgodne z normą europejską 
EN471:2003 + A1:2007 

● plecy wykonane z siateczkowego 
materiału 

● po dwa pasy odblaskowe z przodu i 
z tyłu 

● po bokach regulowana 
● rozmiarach S/M/L 
● kolor żółty  

44 sztuki  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik nr 2  
 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane teleadresowe Wykonawcy: 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Oferenta  

 

Adres  
NIP   
Telefon kontaktowy   
osoba wyznaczona do 
kontaktów z 
Zamawiającym  

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy 20 kasków ochronnych, 44            
rękawic ochronnych oraz 44 kamizelek ochronnych: w ramach zajęć sportowo-ruchowych          
zorganizowanych w ramach projektu pt. ,,Razem łatwiej” współfinansowanego        
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie          
włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja         
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’,       
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
Oświadczam, iż: 

a) Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego oraz specyfikacji przedmiotu         
zamówienia (zał. nr 1) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w              
nim zawarte. 

b) Oferuje realizacje usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami         
opisanymi w zapytaniu ofertowym według poniższej kalkulacji: 

 
lp. rodzaj  ilość sztuk cena brutto 

(jedna sztuka)  
wartość brutto  

1.  kaski ochronne  20  
 

 

2. rękawice ochronne 44  
 

 

3. kamizelki ochronne 44  
 

 

 
1. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. 
2. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i kwalifikacje do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia. 
3. Na dostawę objętą niniejszym zamówieniem zobowiązuję się do udzielenia gwarancji 

na okres ………………………………………………………………………...………. 
4. Zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar na wskazany przez Zamawiającego 

adres.  
 
 



 

 
……………………………. 

(data i czytelny podpis Wykonawcy.) 


