
 

Gliwice, 28.11.2018 r. 

Nr sprawy: GCE.26.9.2018 

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 spawalniczych 

i narzędzi w ramach kursu spawania metodą TIG” 

 

1. Tryb wyboru wykonawcy: rozeznanie rynku 

2. Wspólny słownik Zamówień CPV: 

24111000-5 – wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen 

44315100-2 – akcesoria spawalnicze 

31711140-6 – elektrody 

14622000-7 – stal 

42652000-1 – ręczne narzędzia elektromechaniczne 

3. Opis przedmiotu zamówienia; 

Przedmiotem zamówienia są materiały spawalnicze i narzędzia na kurs spawania metodą TIG 

organizowanego w ramach projektu pn. „ Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski 

pracownik-podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym”. 

Zamówienia realizowane będą na każdą edycję kursów oddzielnie  w terminie od XII 2018 r. 

do XII 2019 r. ( w sumie 5 edycji kursów). Kwota poszczególnych części zamówienia wskazana 

przez Oferenta obejmuje koszt materiałów, koszt dostawy, a w przypadku gazów technicznych 

koszt dzierżawy butli i jej napełniania. 

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Część 1. Materiały  spawalnicze i narzędzia  -  zestaw na jeden kurs: 

 Argon czysty (6,5 m3) - 12 szt. 

 Drut spawalniczy TIG 12.64 ø2,4 mm - 12 szt. 

 Elektroda TIG WT – 20 ø2,4x175 czerwona - 30 szt. 

 Tulejka zaciskowa 2,4 mm SRT 17/18/26 – 30 szt. 

 Soczewka gazowa 2,4 mm SRT 17/18/26 – 20 szt.  

 Korpus palnika TIG SRT – 26F – 10 szt. 

 Korek długi SRT 17/18/26 – szt. 20 

 Tarcza ścierna 125x6x22 – 30 szt. 

 Tarcza tnąca 125x1,0x22 – 30 szt. 

 Tarcza płatkowa 125x22 – 20 szt. 

 Tarcza tnąca 230x2,0x22 – 20 szt. 



 Marker biały olejowy (0,8-1,2 mm) – 2 szt. 

 Szkło bezbarwne 20*100 – 15 szt. 

 Szkło barwne 20*100 DIN5 – 15 szt. 

 Szkło bezbarwne 50*100 – 15 szt. 

 Szkło bezbarwne 50*100 DIN 11 – 15 szt. 

 Maska spawalnicza – 10 szt. 

 Rękawice spawalnicze – 10 szt. 

 Szlifierka kątowa 125 dla profesjonalistów 

 Szczotki węglowe do szlifierki jak wyżej 

 

Część 2. Blachy – zestaw na jeden kurs:  

 Blacha o wymiarach 200x200 o grubości 6mm – 1 szt. 

 Blacha o wymiarach 200x200 o grubości 3 mm – 3 szt.  

Zamówienie jest realizowane w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 0 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 

każdorazowo będzie potwierdzany protokołem odbioru. 

Zamówienie realizowane będzie w okresie od XII 2018 r. do XII 2019 r. w częściach, zgodnie 

z harmonogramem realizacji kursów. Każdorazowy termin dostawy uzgodniony zostanie pomiędzy 

Zamawiającym a wybranym Wykonawcą przynajmniej na 5 dni kalendarzowych przed 

planowanym zakupem. 

Z wykonawcą (u którego realizowane będzie zamówienia w kilku dostawach) zostanie podpisana 

umowa na realizację przedmiotu zamówienia. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

Warunkiem formalnym wyboru oferentów jest przedłożenie nw. dokumentów: 

 Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 

 Formularz cenowy – załącznik nr 1.1 - 1.2 

 Wypis z właściwego rejestru działalności gospodarczej, 

 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 07.12.2018 r. do godziny 10:00 

8. Zamawiający może, bez podania przyczyny, unieważnić zapytanie ofertowe pod nazwą: ”Zakup 

materiałów spawalniczych i narzędzi w ramach kursu spawania metodą TIG” 

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 

 Izabela Curyło – kierownik gospodarczy , tel. (32) 2313576 wew. 223 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2. Formularz cenowy załącznik 1.1 – 1.2 

3. Druk oświadczenia – załącznik nr 2 

4. Wzór umowy 

 


