
                                                                                          Lubin, dnia 25.10.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Postępowanie prowadzone bez stosowania przepisów ustawy w myśl art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp z 

dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) 

 

Zespół Szkół Nr 2 im Jana Wyżykowskiego w Lubinie zaprasza do złożenia oferty na: zakup  

i dostawę wyposażenia specjalistycznego dla OPW, zwane „pakietem szkoleniowym OPW” 

na rok szkolny 2022 / 20223 

Zamawiający: 

Powiat Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, NIP 692-23-40-500,  

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie , ul. Szpakowa 1, 59-300 Lubin. 

 

Przedmiot zamówienia:  

 

Pakiet szkoleniowy OPW zgodny z wykazem i opisem musi zawierać: 

  

1 Kamizelka taktyczna szt. 30 

2 Gumowa atrapa karabinka z pasem nośnym szt. 30 

3 Hełm ochronny wojskowy lub replika hełmu balistycznego szt. 30 

4 Busola lub kompas szt. 16 

5 Okulary ochronne szt. 30 

6 
Replika ASG z magazynkami w systemie AK lub broń pneumatyczna z 
akcesoriami 

szt. 5 

7 Replika pistoletu ASG szt. 3 

8 Kabura do repliki pistoletu ASG szt. 3 

9 Maska ochronna do ASG lub broni pneumatycznej szt. 8 

10 Maska przeciwgazowa szt. 2 

11 Saperka z pokrowcem lub łopatka piechoty szt. 10 

12 Komplet do kwalifikowanej pierwszej pomocy kpl. 1 

13 Nosze medyczne kpl. 1 

14 Staza taktyczna szt. 5 

15 Radiotelefon PMR (w zestawie) szt. 10 

16 
Przybory do walki wręcz (gumowe atrapy noża, pistoletu saperki - po 10 szt., 
ochraniacz na głowę - 10 szt.) 

kpl. 1 

17 Makieta broni szkoleniowej - karabinka rozbieralnego systemie AK szt. 2 

18 Replika granatu ręcznego - treningowego lub szkolnego szt. 6 



19 Kurtka ucznia szt. 60 

20 Lornetka szt. 2 

21 Latarka czołowa szt. 30 

22 Nóż typu wojskowego lub multitool szt. 30 

 

 

 

Miejsce wykonywania zlecenia: Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie,  

ul. Szpakowa 1, 59-300 Lubin. 

Termin realizacji zamówienia: do 20 dni od dnia zawarcia umowy 

Wymagania szczegółowe: 

W wyznaczonym terminie składania oferty do dnia 15 listopada 2022 r. do godz. 10:00 

należy dostarczyć  na  adres  Zamawiającego  po jednym egzemplarzu  asortymentu    

pakietu szkoleniowego OPW wraz z wymaganymi certyfikatami w celu sprawdzenia 

zgodności z wymaganiami technicznymi. (załącznik nr 2). Po weryfikacji pakiet zostanie 

odesłany na koszt Oferenta. Brak dostarczenia pakietu szkoleniowego wraz z 

wymaganymi certyfikatami wyklucza Oferenta z udziału w postępowaniu. 

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, należytej jakości, wolny od 

jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób 

trzecich, nie używany. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych, 

obejmujących wybrane pozycje z zapytania. 

Opis kryteriów oceny ofert:  

Zamawiający  wybierze  ofertę najkorzystniejszą na podstawie poniższych kryteriów oceny 

ofert po sprawdzeniu otrzymanego pakietu pod kątem zgodności z wymaganiami 

technicznymi tj.: 

A. Cena - 60% 

      

Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona 

przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu oferty”. 

B. Termin dostawy pakietu (cały komplet w jednej dostawie) od czasu zawarcia umowy 

- 40% 

- do 5 dni – 40 pkt. 

- od 6 do 10 dni – 30 pkt. 

- od 11 do 15 dni – 20 pkt. 

- od 16 do 20 dni – 10 pkt. 

- powyżej 21 dni – 0 pkt – wykluczenie Oferenta z powodu nie spełnienia kryterium 

dostępu 



Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w 

wyniku sumowania punktów w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim 

warunkom przedstawionym w zapytaniu ofertowym. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. 

Termin płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. 
Otwarcie ofert nastąpi:  15.11.2022 r. o godz. 12.00 w budynku szkoły.  
Osoba   do   kontaktów    z   wykonawcami:   osobą    upoważnioną    ze    strony   

Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Agnieszka Wichrowska, e-mail:  
     a.wichrowska@zs2lubin.pl. 
     Wszystkie zapytania w sprawie oferty należy kierować wyłącznie  pocztą  elektroniczną  na  

adres sekretariat@zs2lubin.pl. Zamawiający odpowie na pytania oferentów w terminie 
dwóch dni roboczych, z zastrzeżeniem,  że odpowiedzi na pytania nastąpią nie później niż 
2 dni robocze od daty końcowej składania ofert. 

X. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę  cenową  na formularzu ofertowym podpisaną 
przez Wykonawcę  należy  złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty lub 
przesłać   elektronicznie na  adres:  sekretariat@zs2lubin.pl  do  dnia  15 listopada 2022 r. 
godz. 10:00.  
Oferta cenowa musi zawierać cenę netto i brutto pakietu szkoleniowego zawierającą 

usługę zdjęcia miary kadeta w przypadku kurtki (bezpośrednio przez Wykonawcę), 

dostawę, ewentualne poprawki.   

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

XI. Uwagi końcowe: 
      a) Wykonawca odpowiada finansowo za nieprawidłowe (niezgodne ze specyfikacją) 

uszycie ubioru. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w specyfikacji zamówienia (w takim 

przypadku wydłuży odpowiednio termin składania ofert), odstąpienia bądź 

unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia 

okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania 

ofertowego, 

c) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i 

wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej, 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców danych i informacji, w tym może zażądać 

stosownych dowodów, 

e) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z 

prawdą (poświadczą   nieprawdziwe  informacje)  i/lub  którzy   otrzymali   od    

Zamawiającego  uwagi w protokole odbioru podczas realizacji poprzednich zamówień, 

f) ze  względu  na  założenia  budżetowe  i  ograniczenia  finansowe,  w  przypadku,  gdy   

kwoty   przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych 

w budżecie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z 

Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę i nie podlegał wykluczeniu,  

g)  oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,  
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h)  zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. 9. Wykonawcy 

uczestniczą w postępowaniu na  własne  ryzyko  i  koszt,  nie  przysługują  im  żadne  

roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego,  

i) ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na 

podstawie informacji    zawartych     w    ofercie.     Ocenie     podlegać    będzie    

zarówno    formalna    jak   i   merytoryczna   zgodność   oferty z wymaganiami 

Zamawiającego,  

j)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 

k)  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,  

l) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  

m)  Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty,  

n) Rozstrzygnięcie postępowania zostanie upublicznione na stronie internetowej Zespołu 

Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie. Informacja o wybranym Wykonawcy 

zostanie rozesłana drogą mailową do wszystkich Oferentów. 

o) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych 

ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli 

się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia,  

p) termin związania ofertą wynosi 20 dni.  

XII. Załączniki do zapytania ofertowego: 

- załącznik nr 1: formularz ofertowy;  

- załącznik nr 2: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

- załącznik nr 3: klauzula informacyjna RODO z oświadczeniami; 

- załącznik nr 4: wzór umowy; 

- załącznik nr 5: wzór protokołu odbioru. 

 


