Gliwice, 20.01.2021 r.
Nr sprawy: GCE.26.1.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, ul. Okrzei 20, w imieniu
którego działa Bogumiła Kluszczyńska – Dyrektor jednostki
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą: Zakup materiałów i narzędzi
w ramach kursu „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”
1. Tryb wyboru wykonawcy: rozeznanie rynku
2. Wspólny słownik Zamówień CPV:
42674000-1 części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu
3. Opis przedmiotu zamówienia;
Przedmiotem zamówienia są materiały i narzędzia na 2 edycje kursu obsługi i programowania
obrabiarek sterowanych numerycznie CNC organizowanego w ramach projektu pn. „ Nowy uczeńnowoczesna pracownia-nowatorski pracownik-podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim
Centrum Edukacyjnym”.
Kwota zamówienia wskazana przez Oferenta obejmuje koszt materiałów i narzędzi wraz z kosztem
dostawy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Część 1. Narzędzia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nawiertak 3,15x8 DIN 333-A HSS NWRc
Frez 6 NFPg DIN 327-B HSS 2z
Frez 8 NFPg DIN 327-B HSS 2z
Frez 10 NFPg DIN 327-B HSS 2z
Frez 12 NFPg DIN 327-B HSS 2z
Frez 16 NFPg DIN 327-B HSS 2z
Nóż tokarski składany SDJCL-2020-11
Nóż tokarski składany SDJCL-2020-11P
Płytka DCMT 11T304 SS BP35A
Nóż tokarski SVJBL2020 K16
Płytka VBMT 160404 SWP BP30S
Nóż SVVBN2020K11
Nóż tokarski składany do rowkowania GSR-2020K3
Płytka PTN-22-3,0-0,3 FP35H

6 szt.
4 szt.
4 szt.
6 szt.
4 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
20 szt.
2 szt.
20 szt.
2 szt.
6 szt.
20 szt.

Część 2. Materiały
•
•
•

Wałki aluminiowe PA4 lub PA6 o średnicy od ø30 do ø60 – 76 kg,
Płaskowniki aluminiowe PA4 lub PA6 od 40 do 50 x 10 – 38 kg,
Pręt kwadratowy aluminiowe PA4 lub PA6 od 40x40 do 80x80 – 76 kg.

Zamówienie jest realizowane w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 - 2020.
4. Termin i miejsce dostawy:
Dostawa na adres: Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Okrzei 20,
44-100 Gliwice, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Odbiór zamówienia
zostanie potwierdzony protokołem odbioru.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Warunkiem formalnym wyboru oferentów jest przedłożenie nw. dokumentów:
• Formularz propozycji cenowej – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
• Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego
6. Kryterium wyboru:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena, waga kryterium 100%
i będzie posługiwał się wzorem:
Ca=Cmin/Cof x 100 pkt.
Ca- liczba punktów przyznanych ofercie
Cmin – najniższa oferowana cena brutto
Cof – cena brutto badanej oferty
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.
7. Termin i miejsce składania ofert
Propozycję cenową należy przesłać pisemnie na adres: Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii
Skłodowskiej-Curie, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do dnia
28.01.2021 r. do godziny 10:00
8. Zamawiający może, bez podania przyczyny, unieważnić zapytanie ofertowe pod nazwą: Zakup
materiałów i narzędzi w ramach kursu „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych
numerycznie CNC”
9. Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania
z przedstawionej propozycji.
10.Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
• Paweł Sygit – wicedyrektor ds. CKP, tel. (32) 2314415
• Irena Łepkowska – kierownik gospodarczy , tel. (32) 2313576 wew. 223
Załączniki:
1. Formularz propozycji cenowej – załącznik nr 1
2. Formularz oświadczenia – załącznik nr 2

