
 

Szczecin, dnia 19.06.2018r. 
 

Rozeznanie rynku nr 1/CentrEdu/06/2018 
 

(postępowanie poniżej 20 tys. zł netto (bez podatku towaru i usług VAT)  prowadzone zgodnie z 
zasadami uproszczonej konkurencyjności opisanej w regulaminie stosowania zasady konkurencyjności 

w ramach projektu ,,Motywacja, aktywizacja, SUKCES!” nr RPZP.06.05.00-32-K109/17 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”) 

 

1. Nazwa i numer projektu: ,,Motywacja, aktywizacja, SUKCES!” na podstawie Umowy nr 
RPZP.06.05.00-32-K109/17-00 zawartej z Województwem Zachodniopomorskim – 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

2. Beneficjent: CentrEdu WIOLETTA CYWIŃSKA, ul. Królowej Korony Polskiej 25; 70-486 Szczecin 
3. Okres realizacji projektu: 03.04.2018 – 28.02.2019 r 
4. Tryb wyboru wykonawcy usługi: procedura udokumentowania rozeznania rynku poniżej 20 

tys. zł netto  zgodnie z zapisem regulaminu jw. w celu przestrzegania zasad zachowania 
uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości oraz 
proporcjonalności; zapewnienia ponoszenia wydatku w sposób przejrzysty, racjonalny i 
efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

5. Wspólny Słownik zamówień (CPV): 18100000-0 Odzież branżowa, specjalna, odzież robocza i 
dodatki 

6. Miejsce realizacji zamówienia:  CentrEdu Wioletta Cywińska , ul. Królowej korony Polskiej 25; 
70-486 Szczecin 

7. Grupa docelowa projektu: 120 uczestników i uczestniczek szkoleń w zakresie cukiernik, 
kucharz, murarz, stolarz w wymiarze po 4 edycje każda 3 szkolenia do wyboru z udziałem po 
10 uczestników/uczestniczek /grupa 

8. Przedmiot zapytania ofertowego 

Przedmiotem rozeznania rynku jest zakup 120 kompletów odzieży branżowej/roboczej na 
szkolenie w zakresie cukiernik, kucharz, murarz, stolarz w wymiarze po 4 edycje każda 3 
szkolenia do wyboru z udziałem po 10 uczestników/uczestniczek /grupa.  

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie 120 nowych kompletów odzieży 
branżowej/roboczej: 

CZĘŚĆ A. W skład 1 kompletu dla cukiernika wchodzą: 

 bluza+spodnie,  

 obuwie,  

 czepek,  

 fartuch ochronny,  

 rękawice nitrylowe 

CZĘŚĆ B. W skład 1 kompletu dla kucharza wchodzą: 

 - bluza+spodnie,  

 obuwie,  

 czepek,  

 fartuch ochronny,  

 rękawice nitrylowe 



 

CZĘŚĆ C. W skład 1 kompletu dla murarza wchodzą: 

 spodnie ogrodniczki 

 obuwie 

 koszula flanelowa 

 tshirt 

 rękawiczki ochronne ( wampirki) 

CZĘŚĆ D. W skład 1 kompletu dla stolarza wchodzą: 

 spodnie ogrodniczki 

 obuwie 

 koszula flanelowa 

 tshirt 

 rękawiczki ochronne ( wampirki) 

 okulary ochronne 

Wszystkie artykuły wchodzące w skład zestawu muszą być dobrej jakości, zgodnie z aktualnie 
obowiązującą technologią, nowe i nie mogą nosić śladów uszkodzeń. Wraz z ofertą należy 
deklaracją zgodności z PN, WE dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.nr 259, poz.2173) 
oraz świadectwo jakości tkanin Dz.U.nr 229, poz.2275 z późn. zm).  

Zamówienia realizowane będą na każdą z edycji szkoleń oddzielnie w terminie lipiec 2018 – 
październik 2018. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen wskazanych w formularzu 
oferty przez cały okres obowiązywania umowy. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby edycji kursów i liczby uczestników, a tym 
samym ostatecznej ilości sztuk wskazanej w zapytaniu. Warunkiem udziału w postępowaniu 
jest przedłożenie OFERTY stanowiącej załączniki nr 1 do rozeznania rynku. 

9. Forma upublicznienia 

Czynność wyboru wykonawcy Beneficjent przeprowadza w jednej lub kilku następujących 
formach rozeznania rynku: 

- poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie Zamawiającego www.centredu.pl. 

- poprzez przekazanie zapytania ofertowego co najmniej do trzech potencjalnych 
wykonawców, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku możliwości przesłania zapytania 
ofertowego do wymaganej liczby wykonawców, dopuszcza się przesłanie zapytania 
ofertowego do mniejszej liczby wykonawców z jednoczesnym zamieszczeniem zapytania 
ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego, 

- poprzez zebranie co najmniej trzech ofert publikowanych na stronach internetowych, 
zawierających cenę proponowaną przez potencjalnych wykonawców. 

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.  

10. Kryteria oceny oferty 

Warunkiem formalnym wyboru oferenta/-ów jest przedłożenie kompletu dokumentów 
wymaganych w punkcie 8. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium: 

http://www.euro-konsult.pl/


 

ceny 100% Punkty za kryterium cena za 1 komplet odzieży branżowej/roboczej zostaną 
przyznane według wzoru:  

pktKC 100
 C

 C

OB

N   

gdzie: 
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
CN - najniższa zaoferowana cena brutto obejmująca wszystkie koszty z realizacją dostawy, w 
tym podatki , spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu  
COB – cena brutto obejmująca wszystkie koszty z realizacją dostawy, w tym podatki 
zaoferowana w ofercie badanej  
Uwaga: powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w zakresie kryterium 
ceny wynosi 100 pkt. 

Oferta z najwyższą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Kolejne oferty 
zostaną uporządkowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

11. Termin i miejsce składania ofert 
 

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać pocztą/kurierem (w formie pisemnej zgodnie z 
załączonym formularzem oferty) lub złożyć osobiści 27.06.2018 r. do godz. 15.00 na adres: 

 CentrEdu Wioletta Cywińska  

ul. Królowej Korony Polskiej 25; 70-486 Szczecin 

lub  

przesłać mailem na adres: biuro@centredu.pl. 

Z adnotacją „OFERTA NA ZAKUP 120 KOMPLETÓW ODZIEŻY BRANŻOWEJ/ROBOCZEJ NA 
SZKOLENIE W ZAKRESIE CUKIERNIK, KUCHARZ, MURARZ, STOLARZ” 

Informacja o wyborze oferty będzie zamieszczona na stronie beneficjenta www.centredu.pl 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – formularz oferty 


