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Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA  

 
1. Tryb zamówienia: 

Zapytanie ofertowe z zachowaniem zasady rozeznania rynku  
 
2. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ubrań roboczych dla Uczestników/Uczestniczek 
projektu.  

Część 1. Dostawa ubrań roboczych dla Uczestników/Uczestniczek staży uczniowskich  
w okresie maj – sierpień 2021 oraz maj – sierpień 2022 roku w ilości nie większej  
niż 80 zestawów. Rodzaje zestawów (dla branży gastronomicznej, mechanicznej, 
budowlanej, fryzjerskiej i ekonomicznej) zostaną podane po rekrutacji, zgodnie  
z zapotrzebowaniem na konkretne stanowisko w miejscu odbywania stażu. Wykonawca 
powinien uśrednić cenę zestawu.  

Zestaw obejmuje: 

1) dla branży gastronomicznej: fartuch, zapaska (2 szt.), furażerkę, maseczkę 
ochronną,  

2) dla branży mechanicznej/budowlanej: ubranie robocze (spodnie, bluza), buty, 
rękawice, maseczkę ochronną, 

3) dla branży fryzjerskiej: bluzę fryzjerską, fartuch ochronny, maseczkę ochronną, 
4) dla branży ekonomicznej: koszula (2 szt.), maseczkę ochronną, 

Miejsce realizacji: Krasnystaw  

Część 2. Dostawa ubrań roboczych dla Uczestników/Uczestniczek zajęć w pracowni 

gastronomicznej w łącznej ilości nie większej niż 52 zestawy w tym:  
1) na zajęcia „Świat wokół kuchni” – 16 zestawów   
2) na zajęcia „AZJA EXPRESS w kuchni” – 16 zestawów   
3) na zajęcia „Cukiernik” – 20 zestawów  

Zestaw obejmuje: fartuch, zapaskę, furażerkę, maseczkę ochronną 

Część 3. Dostawa ubrań roboczych dla Uczestników/Uczestniczek zajęć w pracowni 

analizy biologiczno-chemicznej w łącznej ilości nie większej niż 18 zestawów w tym: 
1) Na zajęcia „Świat wokół kuchni” – 18 zestawów w laboratorium  

Zestaw obejmuje: fartuch laboratoryjny bawełniany, maseczkę ochronną 

Część 4. Dostawa ubrań roboczych dla Uczestników/Uczestniczek zajęć w pracowni 

mechanicznej/z branży budowlanej w łącznej ilości nie większej niż 44 zestawy w tym:  
1) na zajęcia „Szkolny Fiacik” – 8 zestawów   
2) na zajęcia „Lakieromania” – 8 zestawów   
3) na zajęcia „Renowacja motocykla zabytkowego” – 8 zestawów   
4) na zajęcia „Budowa repliki samochodu rajdowego” – 8 zestawów   
5) na zajęcia „Brukarz” – 12 zestawów   

Zestaw obejmuje: ubranie robocze (spodnie, bluza), buty, rękawice, maseczkę ochronną 

Część 5. Dostawa ubrań roboczych dla Uczestników/Uczestniczek zajęć na spawalni  

w łącznej ilości nie większej niż 30 zestawów w tym:  
1) na zajęcia „Spawanie metodą MAG + TIG” – 30 zestawów 

Zestaw obejmuje: ubranie bawełniane, okulary, rękawice, maseczkę ochronną 
Miejsce realizacji: Krasnystaw  
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3. Data i godzina otwarcia ofert:  
16 listopada 2020 roku, godz.16:30 
 

4. Komisja wyboru ofert: 
Komisja dokonała wyboru ofert, w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji 
zamówienia dla wszystkich części  najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
 
PPHU NATA Artur Piotrowski  
ul. Przesmyk 7  
20-341 Lublin  
 
data wpłynięcia oferty: 16.11.2020 godzina 14.20  
 
Uzasadnienie wyboru: Komisja dokonała wyboru ofert, które spełniają niezbędne warunki 
realizacji zamówienia i w procesie weryfikacji otrzymały największą ilość punktów. Oferta 
najkorzystniejsza spełnia wymogi określone w zapytaniu.  
 
         
Krasnystaw, dnia 23.11.2020   


