Zapytanie ofertowe na

„Dostawę odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników
ELBUD Katowice Sp. z o.o., pranie odzieży roboczej, przesyłanie odzieży roboczej przeznaczonej do prania i dystrybucja odzieży roboczej po praniu.”

Żadna część tej dokumentacji nie może być kopiowana, archiwizowana, transmitowana
w sposób: elektroniczny, mechaniczny, kserograficzny lub jakikolwiek inny bez
uprzedniego pisemnego zezwolenia ELBUD Katowice Sp. z o.o.

Katowice, 10.12.2019 r.
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I.
1.

WSKAZÓWKI DLA OFERENTÓW

Przedmiot zamówienia.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Katowice Sp. z o.o., zwana
dalej w skrócie Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty lub ofert w konkursie ofert
w przedmiotach:
1.1.
„Dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników ELBUD Katowice Sp. z o.o.” i / lub
1.2.
„Dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników ELBUD Katowice Sp. z o.o. wraz z usługą prania odzieży roboczej oraz dystrybucją odzieży roboczej po praniu.” i / lub
1.3.
„Najem odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników ELBUD Katowice Sp. z o.o. wraz z usługą prania odzieży roboczej oraz dystrybucją odzieży roboczej po praniu.”
2.
Pożądany termin realizacji zamówienia:
Umowa od dnia 01.04.2020 r. do 31.03.2022 r.
3.

Informacje o Zamawiającym

PBE ELBUD Katowice Sp. z o.o.
ul. Bednorza 19, 40-384 Katowice
NIP 634-01-95-543
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach
KRS 0000069019 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Kapitał zakładowy: 2 827 900,00zł
4.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie
z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi u Zamawiającego oraz przepisami Kodeksu cywilnego.
5.

Informacja o warunkach, jakie muszą spełniać Oferenci i wymaganych
oświadczeniach i dokumentach

Od Oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest spełnienie określonych warunków potwierdzonych stosownymi dokumentami. Przedstawienie wszystkich wymienionych poniżej dokumentów jest obowiązkowe, chyba że określony punkt nie dotyczy
Oferenta. Dokumenty te mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnioną(e) do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
Oferent przystępujący do postępowania powinien złożyć następujące oświadczenia
i dokumenty:
1)

2)

Prawnie skuteczne pełnomocnictwa dla osób składających w konkursie ofert oświadczenia woli w imieniu Oferenta jeśli sposób reprezentacji jest inny niż to wynika z dokumentów o których mowa w pkt 2). Oferent jest obowiązany zawiadamiać Zamawiającego, o każdej zmianie w osobach umocowanych do reprezentacji Oferenta lub o
zmianie sposobu reprezentacji Oferenta w toku postępowania. W przypadku braku zawiadomienia reprezentację Oferenta wynikającą z ostatniego oświadczenia Oferenta
uważa się za zgodną z rzeczywistym stanem rzeczy oraz wiążącą dla Oferenta;
Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i In-
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3)
4)

5)

6)

6.

formacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że profil
działania Oferenta odpowiada przedmiotowi konkursu ofert - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem ostatecznego terminu składania ofert;
Oświadczenie Oferenta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Oferty znajdującym się w
części III niniejszego zapytania ofertowego,
Zaświadczenie z banku, że rachunek Oferenta nie jest obciążony tytułami
egzekucyjnymi (wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed złożeniem oferty) – oryginały do wglądu przy podpisaniu umowy;
Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy, a w przypadku
Oferentów nie zobowiązanych do sporządzenia bilansu - informacja określająca obroty,
zysk oraz zobowiązania i należności ogółem;
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień zbliżonych wartością do
przedmiotu zamówienia z zaznaczeniem, które z nich dotyczą zakresu tematycznego
zbliżonego do przedmiotu zamówienia oraz referencje potwierdzające, że zamówienia
zostały wykonane z należytą starannością; (pkt II.13.4 niniejszej specyfikacji).
Informacja o warunkach, jakie muszą spełniać oferty

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)

Każdy Oferent może złożyć od jeden do trzech ofert po jednej ofercie do każdego
przedmiotu Zamówienia wymienionych w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego.
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.
Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie zapewniającej
jej czytelność - napisana pismem maszynowym.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Wymagany termin związania ofertą nie może być krótszy niż 60 dni od wyznaczonej
daty ostatecznego terminu składania ofert.
Wymaga
się,
by
oferta
była
podpisana
przez
osobę
lub
osoby
uprawnione do występowania w imieniu Oferenta zgodnie z przedstawionym
aktem rejestracyjnym lub zgodnie z dołączonym pełnomocnictwem Oferenta, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, trwale spięte i podpisane przez
upoważnioną osobę.
Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny
i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz podpisem osoby
podpisującej ofertę.
Pojęcia, których znaczenie jest niejednoznaczne powinny być precyzyjnie
zdefiniowane. W przypadku niejednoznaczności przyjmowane będzie znaczenie bardziej korzystne dla Zamawiającego.

7.

Informacja o formie przedstawienia ceny ofertowej

1)

W przedstawionych ofertach Oferent przedstawi:

Ad. 1.1. punktu 1 niniejszego zapytania ofertowego:
Ofertę cenową na dostawę odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej w postaci
Cennika zawierającego ceny jednostkowe każdej pozycji cennikowej oraz sumę iloczynów
cen jednostkowych i ilości określonej w kolumnie III tabeli znajdującej się w „Opisie przedmiotu zamówienia”. Dostawy do stałych miejsc dostaw wymienionych w punkcie II. 2. Opisu
przedmiotu zamówienia.
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Ad. 1.2. punktu 1 niniejszego zapytania ofertowego:
Ofertę cenową na dostawę odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej w postaci:
a) Cennika zawierającego ceny jednostkowe każdej pozycji cennikowej oraz sumę iloczynów cen jednostkowych i ilości określonej w kolumnie III tabeli znajdującej się
w „Opisie przedmiotu zamówienia” oraz
b) Cennika usługi prania odzieży roboczej letniej i ocieplanej z cenami jednostkowymi
każdej pozycji cennikowej wraz z dystrybucją odzieży roboczej po praniu zawierającego:
a. koszt dostaw odzieży roboczej do prania i po praniu, który jest wliczony w jednostkową cenę prania odzieży przy założeniu, że pranie odzieży roboczej odbywa się w cyklach dwutygodniowych a odzież jest przesyłana stałymi opakowaniami będącymi własnością Dostawcy
b. koszt napraw drobnych odzieży przekazanej do prania”.

Ad. 1.3. punktu 1 niniejszego zapytania ofertowego:
Ofertę cenową na najem odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej w postaci:
c) Cennika zawierającego ceny jednostkowe każdej pozycji cennikowej oraz sumę iloczynów cen jednostkowych i ilości określonej w kolumnie III tabeli znajdującej się
w „Opisie przedmiotu zamówienia” oraz
d) Cennika usługi prania odzieży roboczej letniej i ocieplanej z cenami jednostkowymi
każdej pozycji cennikowej wraz z dystrybucją odzieży roboczej po praniu zawierającego:
a. koszt dostaw odzieży roboczej do prania i po praniu, który jest wliczony w jednostkową cenę prania odzieży przy założeniu, że pranie odzieży roboczej odbywa się w cyklach dwutygodniowych a odzież jest przesyłana stałymi opakowaniami będącymi własnością Dostawcy
b. koszt napraw drobnych odzieży przekazanej do prania”.

2)
3)

Cenę ofertową oraz wszelkie jej składniki należy przedstawić w walucie PLN.
Cena ofertowa nie powinna uwzględniać podatku od towarów i usług (VAT).

8.

Wymagania
oferty

ogólne

dotyczące

sposobu

przygotowania

i

dostarczenia

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie ELBUD Katowice Sp. z o.o. ul. Bednorza 19, IV piętro
najpóźniej do 07 stycznia 2020 r. do godz. 12:00 .
Wszystkie oferty otrzymane po tym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
Oferta powinna być złożona w jednym zamkniętym i opieczętowanym opakowaniu, zwanym
dalej Kopertą.
Koperta powinna zawierać spięte trwale w jeden dokument:
1) Spis zawartości,
2) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. I.5., w podanej tam kolejności;
3) Ofertę przygotowaną w języku polskim zgodnie z zasadami opisanymi w pkt I.6. oraz
pkt I.7.
Wymaga

się,

by

oferta

była

dostarczona

w

opakowaniu

uniemożliwiającym
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odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o tytule
i sygnaturze konkursu ofert, adresacie, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku
oferenta oraz jego adresie.
UWAGA:
Do oferty nie należy załączać materiałów marketingowych.
9.

Zmiany i wycofanie oferty

1)

Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest
przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.
Zawiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane
w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest
przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.

2)

3)

10.

Udzielanie wyjaśnień

Oferent może zwrócić się na piśmie, np. za pomocą poczty elektronicznej (wymagane jest
wówczas potwierdzenie odczytania przesłanej wiadomości) do Zamawiającego
z prośbą o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego w terminie do dnia
03 stycznia 2020 r. do godz. 14.00.
Oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje uzupełniające Zamawiający wyśle do wszystkich podmiotów zaproszonych do złożenia oferty.
Pytania i prośby o wyjaśnienia przesyłane pocztą elektroniczną mogą być kierowane wyłącznie na wskazane poniżej adresy e-mail:
1)
Pod względem formalnym:
2)
Pod względem merytorycznym:
11.

Zmiany zawartości zapytania ofertowego

1)

Zamawiający może wprowadzać zmiany lub uzupełnienia w zapytaniu ofertowym lub
załączonych do niego dokumentach w każdym czasie, nie później jednak niż 3 dni
przed ostatecznym terminem składania ofert.
Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Oferentów o wprowadzonych zmianach niezwłocznie po ich wprowadzeniu pocztą elektroniczną na adres podany przez
Oferenta w ofercie.

2)

12.

Informacje uzupełniające

1)

Oferenci zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu najpóźniej w ciągu 14 dni od daty
jego rozstrzygnięcia.
Termin i miejsce zawarcia umowy zostaną określone w zawiadomieniu
wysłanym do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana. Umowa zostanie
podpisana niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku postępowania.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym przeznaczone
są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom, które nie uczestniczą w postępowaniu.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu,
w szczególności koszty sporządzenia i złożenia oferty. Zamawiający nie jest obowiąza-

2)

3)

4)
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5)

ny do zwrotu Oferentom jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w postępowaniu, również w razie zakończenia go bez przyjęcia którejkolwiek z ofert.
O fakcie zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru którejkolwiek z ofert
Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów biorących w nim udział.

Oferta, która nie spełnia wszystkich wymagań formalnych wymienionych
w Rozdziale I pt.„Wskazówki dla Oferentów” niniejszego zapytania ofertowego może
nie zostać dopuszczona do konkursu ofert bądź na tej podstawie odrzucona.
Z tytułu odrzucenia oferty bądź zamknięcia konkursu ofert bez wyboru którejkolwiek
z ofert Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
swobodnego
wyboru
oferty
lub
zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
„Dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników ELBUD Katowice Sp. z o.o.” i/lub
1.2.
„Dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników ELBUD Katowice Sp. z o.o. wraz z usługą prania odzieży roboczej oraz
dystrybucją odzieży roboczej po praniu.” i/lub
1.3.
„Najem odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla praowników
ELBUD Katowice Sp. z o.o. wraz z usługą prania odzieży roboczej oraz dystrybucją odzieży roboczej po praniu.”
w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2022 r.
1.1.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej na okres dwuletni z możliwością
przedłużenia.
Dostawy artykułów realizowane będą przez Dostawcę dla ELBUD Katowice wyłącznie na
podstawie pisemnych Zamówień wystawianych przez ELBUD Katowice przesyłanych do Dostawcy pocztą elektroniczną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Oczekiwany czas realizacji zamówień: 4 tygodnie dla ubrań roboczych i 3 tygodnie dla
pozostałego asortymentu od momentu potwierdzenia przez Dostawcę otrzymania zamówienia.
2.

Miejsca dostaw odzieży.

Dostawy realizowane będą na koszt Dostawcy pod adresy wymienione w Załączniku nr 1
„Miejsca dostaw i dystrybucji odzieży”. Miejsca dostaw odzieży są stałe i się zmieniające.
Stałe miejsca dostaw odzieży:
1. Katowice, ul. Roździeńska 1b
2. Wrocław, ul. Chałupnicza 19
Zmieniające się miejsca dostaw to adresy Budów realizowanych przez Zamawiającego
na terenie Polski. Aktualnie Zamawiający ma pięć adresów Budów pod które należy
dostarczyć odzież nową i po praniu. Adresy Budów są wymienione w Załączniku nr 1
„Miejsca dostaw i dystrybucji odzieży”.
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Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz
(ewentualne upoważnienie powinno być dołączone do oferty) i powinna zawierać:
3.Wyszczególnienie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej z opisem:

Lp

Rodzaj odzieży

1.

Ubranie robocze „letnie”
tkanina BG 310 – bluza
„szwedzka” + spodnie typ
„ogrodniczki” z logo firmy
Wzór w załączniku nr 1

Ilość

Uwagi

Materiał typu BG 310, skład 60/40% bawełna/poliester, 250 szt.
ciężar 310 g/m2, podstawowy kolor CPN, w karczku
bluz + 450
kolor granatowy.
szt.
spodni
Spodnie szwedzkie dla elektromontera NN:
- wyłącznie typu ogrodniczki,
- guziki tylko metalowe nawet przy rozporku,
- przy szelkach klamry z tworzywa sztucznego o szerokości 4 cm,
- na nogawkach w części przedniej kieszenie wewnętrzne typu „worek kieszeniowy” / „kieszenie wszywane” wszywane po łuku,
- kieszeń górna na karczku zamykana patką na napy
lub zatrzaski, dwuczęściowa;
- na boku nogawek kieszenie (jak w spodniach bojówkach zapinane na suwak)
- na tyle prawej nogawki kieszeń o wymiarach: 17 cm i
wysokości 15 cm,
- na dole nogawek podwójne pasy odblaskowe taśma
LIZARD LYSM-TC 32 o szerokości 5 cm,
- dodatkowe wzmocnienie w kroku w formie doszytej
dodatkowej listewki z tkaniny podstawowej,
- guma w talii o szerokości 4 cm naszyta na gumiarze,
- guma szelkowa o szerokości 3,5 – 4 cm doszyta do
tkaniny podstawowej,
- przelotka łącząca szelki z tworzywa sztucznego,
- szyte nićmi rdzeniowymi,
- odzież niekrępująca ruchów z zachowaniem luzu roboczego,
- miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami
(przy kieszeniach, patkach i w plisie kryjącej suwak)
- spodnie na wysokości kolan wyposażone w kieszeń
zapinaną na rzep na nakolanniki ochronne wraz z nakolannikami,
Logotyp ELBUD Katowice zgodnie z …… o szerokości
8-10cm umieszczone na przedniej górnej części spodni techniką fleks, kolor biały.
Bluza „szwedzka”:
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- krótka, kolor podstawowy nr 2, z karczkiem kolor nr 1
z palety kolorów tkaniny BG 310 z tylną regulacją pasa
na zatrzaski z kołnierzykiem wszywanym,
- mankiety regulowane na zatrzaski,
- zapinana na zamek kostkowy kryty plisą zapinaną na
zatrzaski dobrej jakości,
- podwójna taśma odblaskowa na rękawach typu LIZARD LYSM-TC 32 o szerokości 5 cm ,
- kurtka zawiera 2 dolne kieszenie i 2 górne przykryte
patką zapinane na rzep bądź napy,
- szyta nićmi rdzeniowymi,
- odzież niekrępująca ruchów z zachowaniem luzu roboczego
- wieszak na tylnym karczku od strony wewnętrznej
- Logotyp ELBUD Katowice zgodnie z….. umieszczony:
- nad lewą kieszenią kurtki o szerokości 8-10 cm
- na plecach kurtki o wysokości łopatek o szerokości
22-30 cm na granatowym tle biały napis, typu fleks.
2.

Ubranie ocieplane - kurt- Materiał typu BG 310, skład 60/40% bawełna/poliester, 270 kpl.
ka + spodnie typ szwedz- ciężar 310 g/m2, podstawowy kolor CPN, w karczku
ki z logo firmy
kolor granatowy.
Spodnie ocieplane:
- wyłącznie typu ogrodniczki,
- guziki tylko metalowe nawet przy rozporku,
- przy szelkach klamry z tworzywa sztucznego o szerokości 4 cm,
- na nogawkach w części przedniej kieszenie wewnętrzne typu „worek kieszeniowy” / „kieszenie wszywane”, kieszenie wszywane po łuku,
- kieszeń górna na karczku zamykana patką na napy
lub zatrzaski, dwuczęściowa;
- na boku nogawek kieszenie (jak w spodniach bojówkach)
- na tyle prawej nogawki kieszeń o wymiarach: 17 cm i
wysokości 15 cm,
- na dole nogawek podwójne pasy odblaskowe taśma
LIZARD LYSM-TC 32 o szerokości 5 cm,
- dodatkowe wzmocnienie w kroku w formie doszytej
dodatkowej listewki z tkaniny podstawowej,
- guma w talii o szerokości 4 cm naszyta na gumiarze,
- guma szelkowa o szerokości 3,5 – 4 cm doszyta do
tkaniny podstawowej,
- przelotka łącząca szelki z tworzywa sztucznego,
- szyte nićmi rdzeniowymi,
- odzież niekrępująca ruchów z zachowaniem luzu roboczego,
- miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami
(przy kieszeniach, patkach i w plisie kryjącej suwak)
- ocieplane pikówką o gramaturze 150 g/m²
- Logotyp ELBUD Katowice zgodnie ……. o szerokości
8-10cm umieszczony na przedniej górnej części spodni
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techniką fleks, kolor biały.
Kurtka ocieplana:
- kurtka o długości ¾, ocieplana pikówką 170 g/m² z
wysoką stójką wyłożoną od strony wewnętrznej polarem 270 g/m2 w kolorze grafitowym,
- zapinana na całej długości na zamek kostkowy,
- zamek kryty szeroką plisą zapinaną na napy,
- w talii wszyty tunel ze sznurkiem umożliwiającym regulację obwodu,
- rękaw prosty wszywany zakończony mankietem z
wszytą gumą na gumiarze,
- kieszenie zewnętrzne (cztery sztuki) przykryte patkami zapinanymi na napy bądź guziki,
- kieszeń wewnętrzna zapinana na guzik,
- odzież niekrępująca ruchów z zachowaniem luzu roboczego
- naszyta podwójna taśma na rękawach LIZARD LYSMTC 32 bez podkładu o szerokości 5 cm
- Logotyp ELBUD Katowice zgodnie z….umieszczony:
- nad lewą kieszenią kurtki o szerokości 8-10 cm
- na plecach kurtki na wysokości łopatek o szerokości
22-30 cm na granatowym tle biały napis typu fleks.
3.

Kamizelka odblaskowa
siatkowa z nadrukiem

4.

Bluza Polar z kapturem z
logo firmy

5.

T-shirt z logo firmy

6.

Ubranie kwasoodporne –
szwedzkie

7.

Ubranie spawalnicze –
szwedzkie

- gramatura 120g/m2
170 szt.
- kolor żółty i pomarańczowy
- dwa poziome pasy odblaskowe dookoła + dodatkowe
pasy pionowe o szerokości 5 cm
- zapinana na rzepy
- duży logotyp ELBUD Katowice z tyłu na plecach +
mały logotyp z przodu na piersi po lewej stronie
- gramatura 280g/m²
130 szt.
- kolor granat
- zapinany na zamek
- logo firmy haftowane z przodu u góry
- dodatkowa kieszeń u góry
- tkanina bawełna 100%
30 szt.
- gramatura 150 g/m²
- kolor granatowy
- logo firmy techniką fleks z przodu nad kieszonką
- tkanina 280 TAURON
4 kpl.
2
- gramatura 280 g/m
- normy: PN-EN ISO 13034
- EN 340:2006 - EN 13034:2007
-kolor nr 3
logo firmy ELBUD Katowice umieszczone i wykonane jak
w poz. 1 powyżej
tkanina KS Plus
4 kpl.
99% bawełna, 1 % carbon
gramatura 350g/m2
normy:
PN-EN ISO 13688:2013-12
logo firmy ELBUD Katowice umieszczone i wykonane jak
Strona 9 z 13

w poz. 1 powyżej
8.
9.

Trapery robocze ¾ ociepla- Cerva Raven XT S3 SRC High Ankle
ne zimowe
Buty gumowe
Fagum art. 6189

10. Buty filcowo-gumowe

125 par
125 par

Fagum art. 6251

125 par

11. Trzewiki robocze
Cerva Raven XT S3 SRC Ankle
12. Trzewiki robocze (kadra in- Portwest Steelite All Weather S3 SRC
żynierska)
13. Trzewiki robocze spawalni- PPO Strzelce Opolskie Model 443
cze
PN-EN ISO 20345, S3, HRO, SRC
14. Sandały robocze
PPO Strzelce Opolskie wzór 52
15. Kurtka wodoochronna
AJ Group, Model 101
¾ + spodnie
Kolor – CPN
16. Koszula flanelowa

125 par
30 par
5 par
15 par
150 szt.

- bawełna 100 %
- gramatura 170g/m²
- wzór szachownica
- kolor zielono-czarny

150 szt.

17. Kalesony
Kolor grafit lub niebieski 100% bawełna
100 szt.
18. Fartuch roboczy drelichowy Materiał typu KG 308, skład 35/65% bawełna/poliester, 7 szt.
z logo firmy
ciężar 245 g/m2, podstawowy kolor cpn,
- styl klasyczny z karczkiem oraz z kołnierzykiem
wszywanym, mankiet zapinany na napy
-fartuch zapinany na napy lub guziki,
- dwie kieszenie boczne z odszyciem w kolorze jak
karczek i jedna górna kieszeń z patką
- szyte nićmi rdzeniowymi,
- odzież niekrępująca ruchów z zachowaniem luzu roboczego
- wieszak na tylnym karczku od strony wewnętrznej
- Logotyp ELBUD Katowice zgodnie z………..o szerokości 8-10 cm umieszczony:
nad lewą kieszenią fartucha, biały napis, typu fleks
19. Kurtka dla inżynieDelta Plus model MILTON 2
rów/kierowników
Kolor granat
20. Kamizelka – bezrękawnik - długość ¾, ocieplana pikówką 150 g/m² z wysoką
ocieplany tkanina BG 310 - stójką wyłożoną od strony wewnętrznej polarem 270
z logo firmy
g/m2 w kolorze grafitowym,
- zapinana na całej długości na zamek kostkowy,
- zamek kryty szeroką plisą zapinaną na napy,
- kieszenie zewnętrzne (cztery sztuki) przykryte patkami zapinanymi na napy bądź guziki,
- kieszeń wewnętrzna zapinana na guzik,
- odzież niekrępująca ruchów z zachowaniem luzu roboczego
- Logotyp ELBUD Katowice zgodnie z….umieszczony:

30 szt.
150 szt.
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- nad lewą kieszenią kurtki o szerokości 8-10 cm
- na plecach kurtki na wysokości łopatek o szerokości
22-30 cm na granatowym tle biały napis typu fleks.
21.
22.
23.
24.
25.

Kominiarka
Czapka zimowa wełniana
Czapka letnia z daszkiem
Rękawice spawalnicze
Rękawice robocze

26. Rękawice robocze
27. Rękawice robocze ocieplane

28. Rękawice robocze montażowe

Delta Plus BALTIC
50 szt.
akrylowa
150 szt.
materiał w kolorze CPN, z logo firmy
150 szt.
- materiał skóra
5 szt.
S2GO Tropic Budget
480 szt.
- precyzyjne rękawice montażowe wykonane z cienkiej, licowej skóry koziej o grubości 0,6-0,8 mm
- obszar wnętrza dłoni wykonany z jednego kawałka
skóry
- palec wskazujący i kciuk całkowicie pokryte skórą
- na wierzchniej stronie końce palców również wykonane ze skóry
- bez podszewki
- powyżej nadgarstka podszyta elastyczna taśm
- wierzch z przewiewnej dzianiny bawełnianej
DABO EP2240
100 szt.
- rękawice całoskórzane lico bydlęce,
- CE Kat. II, EN388: 2121
DELTA PLUS THRYM VV736BL
100 szt.
- strona wewnętrzna z akrylu 100%, ścieg 10
- strona zewnętrzna z poliamidu 100%, ścieg 15
- dłoń całkowicie powlekana lateksem
- druga powłoka z pianki lateksowej na stronie chwytnej i
końcach palców
GRANBERG 114.0755
100 szt.
- wykonane z mieszanki nylonu i poliuretanu
- pokrycie dłoni specjalną pianką nitrylową
- EN 420:2003; EN 388:2003; CE Cat.II

Ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami szacowanymi i mogą ulec zmianie.
Odzież powinna być uszyta indywidualnie dla każdego pracownika na podstawie indywidualnej rozmiarówki tj. każdy pracownik ELBUD Katowice uprawniony do otrzymania odzieży roboczej jest zmierzony przez pracownika Dostawcy. W przypadku dostarczenia odzieży przez Dostawcę niezgodnie z wynikami pomiarów pracownika ELBUD Katowice Dostawca wymienia odzież na własny koszt i własnym staraniem.
Oprócz metki z trwałymi oznaczeniami każdy element odzieży musi być wyposażony w
trwałe naszywki zawierające następujące informacje:
− rozmiar,
− imię i nazwisko pracownika dla którego element odzieży zostało wykonane,
− kod kreskowy pozwalający na identyfikację użytkownika odzieży.
Ww. trwała naszywka jest umieszczona na:
- w bluzach, kurtach na części plecowej kołnierza (wewnętrzna część kołnierza, naszywka ma być niewidoczna po wywinięciu kołnierza;
- w spodniach do pasa na wewnętrznej części paska,
- w spodniach typu szwedzkiego na wewnętrznej części karczku.
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Sorty odzieżowe należy dostarczyć pod niżej wymienione w Załączniku nr 2 miejsca
stałe i adresy Budów spakowane adresami miejsc stałych i Budów oraz czytelnie opisane indywidualnie dla każdego pracownika. Koszt odzieży roboczej nowej zawiera
koszty dostaw do nw. lokalizacji w których ELBUD Katowice realizuje budowy. Koszt
dostaw odzieży roboczej do prania i po praniu jest zawarty w Cenniku prania odzieży
przy założeniu, że pranie odzieży roboczej odbywa się w cyklach dwutygodniowych.
Dostawca usługi przedstawi w ofercie sposób przesyłania odzieży roboczej do i po
praniu.
Oferenci są zobowiązani do dostarczenia na posiedzenie Komisji Konkursowej wzorów odzieży roboczej wykonanej zgodnie z warunkami SIWZ. Oferent którego oferta
zostanie wybrana w drodze przetargu jest zobowiązany oddać w depozyt Komisji
Konkursowej dostarczone wzory odzieży roboczej na czas trwania umowy.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Stałe miejsca dostaw, zmieniające się miejsca dostaw czyli Budowy oraz osoby odbierające
dostawy.

Adres zmieniającej
się dostawy
L.p.

Adres stałej
dostawy

1.

40-384 Katowice,
ul. Bednorza 19

2.

51-503 Wrocław,
ul. Chałupnicza 19

Miejsce dostarczenia,
Nazwa budowy

Imię, nazwisko, tel. komórkowy pracownika
Zamawiajacego odpowiedzialnego za odbiór,
wysyłkę odzieży

Konin, Kazimierska 45
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pęgów koło Wrocławia,
ul. Główna 28
Oława, ul. Kilińskiego
Dobrzeń Mały koło Opola, ul. Opolska 161
Włocławek, ul. Toruńska
Pasikurowice, ul. Energetyków

9.
10.
11.

Strona 12 z 13

III.

Załącznik nr 1 do Oferty – oświadczenie Oferenta

Pieczęć firmowa Oferenta

Oświadczenie
Oświadczam, że:
a) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a
także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;
b) znajduję
się
w
sytuacji
ekonomicznej
i
finansowej
zapewniającej
wykonanie zamówienia;
c) po zapoznaniu się z warunkami zamówienia, wzorem umowy akceptuję je bez zastrzeżeń;
d) jestem podatnikiem podatku VAT;
e) w stosunku do mnie nie wszczęto postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono
upadłości;
f) w ciągu ostatnich trzech lat nie została nałożona na mnie kara pieniężna,
o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną;
g) nie zalegam z opłacaniem podatków lub, że uzyskałem zgodę na
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;
h) nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub, że
uzyskałem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;
i) termin związania ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonej daty ostatecznego
terminu składania ofert;
j) wysokość osiąganych obrotów w okresie ostatnich 3 lat - oddzielnie za każdy rok –
wynosi:
Lp.

Rok rozliczeniowy

Obroty

1
2
3
Imię i nazwisko:

………………………….

Podpis:

……………………..

Strona 13 z 13

