"STAŻE ZAWODOWE

POCZĄTKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca "
Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0046/16-00 współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Beneficjent: Powiat Poddębicki
Realizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

Poddębice, dnia 04.07.2018r.
Do Wykonawców
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o
wartości
nieprzekraczającej
równowartości
30.000
euro
zwracam
się
z
prośbą
o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakup i dostawę odzieży dla
stażystów w związku z realizacją projektu „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla
technika logistyka i technika handlowca” realizowanego w okresie od 01.10.2016r. do 30.09.2018r. w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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Koszula męska Slim Fit –odcienie niebieskiego, materiał gładki, zapinana
na guziki, z mankietami zapinanymi na guziki, dobrze dopasowana do
sylw etki, kołnierz w łoski, rękaw koszuli - długi. Skład materiału: min. 50%
baw ełna - materiał przyjemny w noszeniu i łatw y w prasowaniu.
Marynarka męska– trzy kolory do w yboru, codzienna, dopasowana do
sylw etki, zapinana na guziki, z minimum dw oma kieszeniami zew nętrznymi
oraz min. jedna kieszenią w ewnętrzną ,z podszewką. Skład materiału min.
40% w ełna,
Spodnie męskie - typu casual, odcienie granatu, z dw oma kieszeniami
po bokach, dw ie kieszenie z tyłu lub atrapy kieszeni, zapinane na guzik, pas
ze szlufkami, nogaw ki proste dopasowane. Skład materiału: min. 40% w ełna
Półbuty męskie – czarne, cholewka ze skóry naturalnej, w yściółka z
materiału i ze skóry, w e wnętrzu butów wkładka, podeszwa typowa dla
fasonu z w ysokogatunkowego tworzywa, sznurówki z materiału, w ysokość
obcasa do 4 cm. Różne rozmiary
Koszula damska taliow ania, biała, gładka, uszyta z baw ełnianego materiału
z dodatkiem spandexu, dół cięty na półokrągło, rękaw długi. Skład materiału:
baw ełna min. 50% - materiał przyjemny w noszeniu i łatw y w prasowaniu.
Spódnica- czarna, gładka, ołów kowa, zapinana na zamek błyskaw iczny, z
podszewką
Skład materiału: min. 40% w ełna Skład: podszew ka: wiskoza
Marynarka damska- długie rękaw y, wykładane klapy, atrapy kieszeni,
zapinana na guziki, z podszewką
Skład materiału: min. 40% w ełna
Skład: podszewka: wiskoza
Półbuty damskie typu baleriny – czarne, ze skóry naturalnej, w yściółka z
materiału i ze skóry w e wnętrzu butów wkładka, podeszwa typowa dla
fasonu z w ysokogatunkowego tworzywa, wysokość obcasa do 3 cm. Model
młodzieżow y. Różne rozmiary
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Fartuch ochronny męski –kolor, krótki rękaw , zapinany na guziki lub suw ak,
z dw oma kieszeniami zew nętrznymi. Skład min. 35% baw ełna.
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Fartuch ochronny damski ( tunika) –kolor, krótki rękaw , zapinany na guziki
lub suw ak, z dwoma kieszeniami zew nętrznymi. Skład min. 35% baw ełna.
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RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
W/w odzież w różnych rozmiarach od S do XXL
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"STAŻE ZAWODOWE

POCZĄTKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca "
Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0046/16-00 współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Beneficjent: Powiat Poddębicki
Realizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach
W/w odzież w różnych rozmiarach od XS do XXL

Kod CPV 18100000-0
Kryterium – cena 100%.
Podane ilości są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian
podanych ilości odzieży.
Termin realizacji zamówienia –7 dni od dnia zawarcia umowy wraz z dostawa do siedziby
Zamawiającego. Preferowana forma płatności – przelew.
Prosimy o przedłożenie aktualnej oferty cenowej w terminie do dnia: 16.07.2018 r. do godz. 12:00.
Prosimy o dostarczenie lub przesłanie oferty cenowej:
- w formie pisemnej na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach,
ul. Polna 13/15, 99-200 Poddębice
za pośrednictwem faksu: (43) 6783113
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: projektzsp_efs@wp.pl
Zamawiający zastrzega, iż postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać
unieważnione bez podania przyczyny.

Dyrektor Szkoły
Emilia Błaszczyk

