
 

Gliwice, 03.01.2019r. 

Nr sprawy: GCE.26.1.2019 

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  blachy w ramach kursu 

spawania metodą TIG” 

 

1. Tryb wyboru wykonawcy: rozeznanie rynku 

2. Wspólny słownik Zamówień CPV: 

14622000-7 – stal 

3. Opis przedmiotu zamówienia; 

Przedmiotem zamówienia jest: 

a. Arkusz blachy o grubości 3 mm o wymiarach 2000mm x 1000 mm – 15 sztuk 

b. Arkusz blachy o grubości 6 mm o wymiarach 200 mm x 1000 mm – 5 sztuk lub gotowe formatki 

blachy o wymiarach 6 mm x 50 mm x 150 mm  o masie - 160 kg + 6mm x 100 mm x 150 mm – o 

masie 320 kg (łączna waga formatek jest równoznaczna wadze 5 całych arkuszy) 

 

 Blacha zostanie zakupiona na kurs spawania metodą TIG organizowanego w ramach projektu 

pn. „Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik-podniesienie jakości kształcenia w 

Górnośląskim Centrum Edukacyjnym”.  

Kwota wskazana przez Oferenta obejmuje koszt materiałów wraz z kosztami  dostawy 

do Zamawiającego.  

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 potwierdzany protokołem odbioru. 

Zamówienie realizowane będzie w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. 

5. Warunkiem formalnym wyboru oferentów jest przedłożenie: 

 formularza propozycji cenowej – załącznik nr 1 

 formularza oświadczenia – załącznik nr 2 

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 10.01.2019 r. do godziny 10:00 

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

blachy 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 propozycji cenowej  – załącznik nr 1 

2. Formularz oświadczenia – załącznik nr 2 

 

 


