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ZAPYTANIE OFERTOWE z 06.06.2017 r. 
w ramach zadania dofinansowanego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”,  

pt. „Szkolenia w zakresie bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest dla uczniów szkół średnich/ 
ponadgimnazjalnych/technicznych, kształcących w zawodach związanych z budownictwem”. 

 
I.  Informacje ogólne: 

 
1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa. 
2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach przedmiotowego projektu. 
3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. 2013 r., poz.907 z późniejszymi zmianami). 
 

II.  Opis przedmiotu zamówienia: 
 
1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostarczenie do Zamawiającego kompletu 

wyrobów ochronnych dopuszczonych do prac związanych z usuwaniem azbestu. 
 
2.  Opis przedmiotu zamówienia:  
     Komplet wyrobów ochronnych obejmuje następujące przedmioty: 

1) półmaska filtrująca z zaworkiem typu P2 - 2000 sztuk; 
2) kombinezon ochronny (biały) w rozmiarze XL – 200 sztuk 
3) kombinezon ochronny (biały) w rozmiarze 2XL – 200 sztuk; 
4) gogle ochronne nieparujące – 50 sztuk; 
5) rękawice ochronne, nitrylowe – 50 par; 
6) ochraniacze na buty – 30 par. 

 
        3. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia do zamawiającego: 17 lipiec 2017 r. 

     Koszt dostawy pokrywa Wykonawca. 
 
4. Prosimy o podanie w ofercie następujących danych: 
    - cenę netto/brutto za komplet wyrobów, 
    - sposób i cena dostawy, 
    - warunki płatności (preferowany termin płatności 21 dni). 
 

III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniej szej oferty: 
 

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, tj. cena = 100%. 
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniŜszej cenie, która zawiera wszystkie wymagania 

określone w opisie przedmiotu zamówienia.  
3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 
 

IV. Miejsce i termin składania ofert: 
 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 13.06.2017 r. do godziny 12:00. Ofertę moŜna złoŜyć drogą elektroniczną, faxem lub  
w siedzibie Zamawiającego: 
Główny Instytut Górnictwa, Zespół Edukacji i Szkoleń, Aleja Korfantego 79a, 40 - 166 Katowice, fax: 32 259 27 74;  
e-mail: atochowicz@gig.eu 

2. Zamawiający informuje, iŜ ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia 
wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do godziny 12:00 dnia, w którym upłynie termin składania ofert oraz będą 
sporządzone na załączonym do zapytania formularzu ofertowym. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaŜnienia zapytania ofertowego w kaŜdej chwili, bez podania przyczyny. 
 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 


