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„BEM” w Ciechanowie szkołą przyszłości      RPMA.10.03.01-14-b363/18 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
 

 

Nr postępowania AD. 26.04.2020            Ciechanów, dnia 13.08.2020 r.  

 

 
Zamawiający: 

Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie 

06 - 400 Ciechanów ul. 17-go Stycznia 7 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie 

06 – 400 Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich 24  

tel. 23 672 48 24 

e-mail: sekretariat@zs1.com.pl 

www.zs1.com.pl 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 

Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie, Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie 

realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji 

projektu „BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości”, Oś Priorytetowa X Edukacja dla 

rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 

Doskonalenie zawodowe uczniów RPO WM 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na 

zakup i dostawę materiałów i akcesoriów krawieckich. 

 

1. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z zasadą 

konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie nie opiera się na ustawie z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i akcesoriów krawieckich. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

a/ W ramach zamówienia przewiduje się zakup i  dostawę materiałów i akcesoriów krawieckich. 

b/ Opis poszczególnych pozycji zawiera tabela poniżej: 

 

 

Nazwa Ilość Opis minimalnych parametrów technicznych 

Manekin krawiecki 

damski 
1 

Rozmiar 36-38, plus drewniany stojak, regulowana wysokość, 

wymienne koszulki. Powinien być wykonany z twardej pianki 

poliuretanowej, odpornej na uszkodzenia oraz wielokrotne 

wbijanie szpilek. Koszulka manekina powinna być z materiału 

umożliwiającego pranie w pralce. 

 

Manekin krawiecki 

damski 
 
1 

Rozmiar 40-42, plus drewniany stojak, regulowana wysokość, 

wymienne koszulki. Powinien być wykonany z twardej pianki 

poliuretanowej, odpornej na uszkodzenia oraz wielokrotne 
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wbijanie szpilek. Koszulka manekina powinna być z materiału 

umożliwiającego pranie w pralce. 

 

Manekin krawiecki 

męski 
1 

Rozmiar 48-50, plus drewniany stojak, regulowana wysokość, 

wymienne koszulki. Powinien być wykonany z twardej pianki 

poliuretanowej, odpornej na uszkodzenia oraz wielokrotne 

wbijanie szpilek. Koszulka manekina powinna być z materiału 

umożliwiającego pranie w pralce. 

 

Szpilki metalowe 15 op. 
Szpilki stalowe, dł .44 mm, op. 10 g, w opakowaniu, z 

kolorowymi główkami 

Igły ręczne 15 szt. Karnet igieł do szycia ręcznego 

Miara centymetrowa 15 szt. Min. 150 cm., giętka taśma z podziałką 0-150 cm 

Obcinacz do nitek 15 szt. 
 

Długość ostrza, ok. 12 cm, ostrze stalowe, uchwyt plastik 

Kreda krawiecka w 

aplikatorze 
15 szt. Kolor  dowolny, np. czerwony, niebieski 

Mydełko krawieckie 15 szt. Mydełko krawieckie 

Kreda krawiecka 

znikająca 
15 szt. Kreda krawiecka utleniająca (znikająca) 

Guziki 15 szt. Tworzywo sztuczne, kolor dowolny, średnica ok. 10-20 mm, 

na stopce 

Guziki 60 szt. 
Tworzywo sztuczne, kolor dowolny, średnica ok. 20-30 mm, 

płaski z 4 otworami 

Guziki 30 szt. 
Tworzywo sztuczne, kolor dowolny, płaski z 2 otworami, 

średnica ok. 20-30 mm 

Guziki 15 szt 
Tworzywo sztuczne, kolor dowolny, płaski z 2 otworami, 

średnica ok. 10-15 mm 

Zamek spiralny 

rozdzielczy 
15 szt 

Szerokość ząbków po zasunięciu 6 mm, długość taśmy nośnej 

max 55 cm, długość zamka 50 cm, kolor granatowy 

 

Zamek spiralny 

nierozdzielczy 
45 szt. 

Szerokość ząbków po zasunięciu 4 mm, długość taśmy nośnej 

max 22 cm, długość zamka 18 cm, kolor biały 

 

Zamek spiralny 

nierozdzielczy 
15 szt 

Szerokość ząbków po zasunięciu 4 mm, długość taśmy nośnej 

max 22 cm, długość zamka 18 cm, kolor granatowy 

 

Zamek kryty 30 szt. Szerokość ząbków po zasunięciu 4 mm, długość taśmy nośnej 

max 25 cm, długość zamka 20 cm, kolor czarny 

Zamek kryty 15 szt. 
Szerokość ząbków po zasunięciu 4 mm, długość taśmy nośnej 

max 25 cm, długość zamka 20 cm, kolor szary 

Zamek kryty 15 szt Szerokość ząbków po zasunięciu 4 mm, długość taśmy nośnej 

max 60 cm, długość zamka 55 cm, kolor czarny 

Zamek kryty 15 szt 
Szerokość ząbków po zasunięciu 4 mm, długość taśmy nośnej 

max 60 cm, długość zamka 55 cm, kolor granatowy 

Zamek kryty 15 szt 
Szerokość ząbków po zasunięciu 4 mm, długość taśmy nośnej 

max 25 cm, długość zamka 20 cm, kolor biały 
Lamówka 

bawełniana 
30 mb Szerokość lamówki 18 mm, szerokość całkowita taśmy 33 

mm, skład bawełna, kolor biały, 

Fizelina 45 mb 
Poliester 100%,  szerokość fizeliny 90 cm, gramatura 20g/m2   

(w tym koloru szarego 15 m, białego 15 m, czarnego 15 m) 

Klejonka dzianinowa 30 mb Poliester 100%, kolor biały 15 m, czarny 15 m, szerokość 

klejonki 150 cm, gramatura 45 g/m2 
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Taśma fizelinowa 

skośna 
30 mb Poliester 100%, kolor biały, szerokość taśmy 15 mm, 

gramatura 0,5 g/m2 
Taśma fizelinowa 

prosta 
30 mb 

Poliester 100%, kolor szary, szerokość taśmy 15 mm, 

gramatura 0,5 g/m2 
Taśma fizelinowa do 

szwów 
30 mb Poliester 100%, kolor dowolny, szerokość taśmy 10 mm, 

gramatura 0,5 g/m2 

Nici do overloka 3 szt 
Skład:100% przędza poliestrowa, grubość 120-150, nawój 

5000 m kolor biały,   

Nici do overloka 3 szt Skład:100% przędza poliestrowa, grubość 120-150, nawój 

5000 m kolor  czarny,  

Nici do overloka 3 szt 
Skład:100% przędza poliestrowa, grubość 120-150, nawój 

5000 m kolor  granatowy,  

Nici do overloka 3 szt 
Skład:100% przędza poliestrowa, grubość 120-150, nawój 

5000 m kolor  szary,  

Nici maszynowe 20 szt Skład:100% przędza poliestrowa, grubość 120, nawój 1000 

m kolor biały,   

Nici maszynowe 20 szt 
Skład:100% przędza poliestrowa, grubość 120, nawój 1000 

m kolor czarny,   

Nici maszynowe 20 szt Skład:100% przędza poliestrowa, grubość 120, nawój 1000 

m kolor granatowy,   

Nici maszynowe 20 szt 
Skład:100% przędza poliestrowa, grubość 120, nawój 1000 

m kolor szary,   

Tkanina zasadnicza 45 mb 
Skład: 100% bawełna, szerokość 150 cm (+/- 5 cm), 

gramatura 110 -130 g/m2, kolor biały 

Tkanina zasadnicza 9 mb 
Skład (+/- 5%):67% poliestru, 30% wiskozy, 3% elastanu, 

szerokość 150 cm (+/- 5 cm), gramatura 190 -200 g/m2 (+/- 

5%), kolor czarny, typu Oxford, Orlando 

Tkanina zasadnicza 18 mb 
Skład: (+/- 5%)95% poliestru, 5% elastanu, szerokość 150 

cm (+/- 5 cm), gramatura 200 -210 g/m2 (+/- 5%), kolor 

ciemny szary, typu Barbie 

Tkanina zasadnicza 15 mb 
Skład (+/- 5%):65% wiskoza, 35% poliester, szerokość 150 

cm (+/- 5 cm), gramatura 120 -130 g/m2 (+/- 5%), kolor 

druk, wzór np. kwiatowy; 

Tkanina zasadnicza 

 
23 mb 

Skład: 100% bawełna, szerokość 150 cm (+/- 5 cm), 

gramatura 100 -110 g/m2, kolor: kolorowo tkany – białe i 

niebieskie paski 

Tkanina zasadnicza 

 
27 mb 

Skład:100% wiskoza, szerokość 150 cm (+/- 5 cm), 

gramatura 80 -90 g/m2 (+/- 5%), kolor druk, wzór np. 

kwiatowy; 

Tkanina zasadnicza 

 
23 mb 

Skład (+/- 5%):68% poliestru, 30% wiskozy, 2% elastanu, 

szerokość 150 cm (+/- 5 cm), gramatura 190 -210 g/m2 (+/- 

5%), kolor granatowy, typu Oxford, Orlando 

Tkanina zasadnicza 

  
27 mb 

Skład:100% poliester, szerokość 150 cm (+/- 5 cm), 

gramatura 110 -130 g/m2 (+/- 5%), kolor granatowy lub 

czarny,  typu Żorżeta 

Tkanina zasadnicza 

 
20 mb 

Skład (+/- 5%):95% poliestru, 5% elastanu, szerokość 150 

cm (+/- 5 cm), gramatura 200 -210 g/m2 (+/- 5%), kolor 

granatowy, typu Barbie 

 

Tkanina zasadnicza 

 
23 mb 

Skład (+/- 5%):68% poliestru, 30% wiskozy, 2% elastanu, 

szerokość 150 cm (+/- 5 cm), gramatura 300 -310 g/m2 (+/- 

5%), kolor granatowy, typu Oxford, Orlando 

 

Tkanina zasadnicza 

 
 

27 mb 

Skład (+/- 5%):100% poliester – tkanina i wypełnienie, 

szerokość 150 cm (+/- 5 cm), gramatura 310 -320 g/m2 (+/- 

5%), kolor granatowy, typu Pikówka 

 



  

 

 

Powiat Ciechanowski, 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7 

Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie, ul. Powstańców Warszawskich 24,e-mail:projekt@zs1.com.pl 

Tkanina zasadnicza 

 
 

27 mb 

Skład (+/- 5%):55% poliester, 40% wiskoza, 5% wełna 

szerokość 150 cm (+/- 5 cm), gramatura 370 -390 g/m2 (+/- 

5%), kolor granatowy, typu Verona 

 

Ściągacz 1 mb 
Skład (+/- 5%):95% bawełna, 5% elastan, szerokość 6,5 cm 

(+/- 1 cm), gramatura 200 -210 g/m2 (+/- 5%), kolor 

granatowy, błękitny 
Podszewka 

poliestrowa 8 mb 
Skład:100% poliester, szerokość 150 cm (+/- 5 cm), 

gramatura 60 -80 g/m2 (+/- 5%), kolor czarny 
Podszewka 

poliestrowa 
40 mb 

Skład:100% poliester, szerokość 150 cm (+/- 5 cm), 

gramatura 60 -80 g/m2 (+/- 5%), kolor granatowy 

Podszewka 

wiskozowa 
36 mb 

Skład (+/- 5%):45% wiskoza, 55% acetate, szerokość 150 

cm (+/- 5 cm), gramatura 80 -90 g/m2 (+/- 5%), kolor 

granatowy 

Podszewka 

wiskozowa 
23 mb 

Skład (+/- 5%):45% wiskoza, 55% acetate, szerokość 150 

cm (+/- 5 cm), gramatura 80 -90 g/m2 (+/- 5%), kolor szary 

ciemny 
 

4. Miejsce realizacji zamówienia: Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich 24 

5. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 30 dni od podpisania umowy. 
6. Wspólny słownik Zamówień Publicznych (CPV): 

18450000-8 Zapięcia (do odzieży) 

19442000-6 Nić syntetyczna 

19442100-7 Syntetyczna nić do szycia 

19200000-8 Tkaniny włókiennicze i podobne 

18000000-9 Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki 

190000006 Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma 

7. Warunki udziału w postępowaniu, oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki: 

a. nie podlega wykluczeniu – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2) 

b. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia – 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie w tym zakresie 

(załącznik nr 3) 

c. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznych oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie w tym 

zakresie (załącznik nr 3) 

d. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa 

nakładają taki obowiązek - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży 

oświadczenie w tym zakresie (załącznik nr 3) 

e. posiada odpowiednią sytuację finansową do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie w tym zakresie (załącznik nr 3) 

 

8. Wymagania odnośnie sposobu przygotowania oferty   

 Oferty należy przesyłać na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego 

Zapytania. 

 Oferty muszą zostać przygotowane w języku polskim. 

 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (również jako partner konsorcjum). W 

przypadku, gdy Wykonawca jest partnerem konsorcjum nie może złożyć oferty w innym 

konsorcjum lub samodzielnie. 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolnie wybraną część 

zamówienia.  

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

9. Ofertę należy złożyć do dnia 21.08.2020r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert w dniu 

21.08.2020r. godz. 10.30. 
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10. Ofertę można złożyć: 

Osobiście, pocztą lub kurierem w dni robocze na adres Zamawiającego: 

Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie 06 – 400 Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich 24 - liczy się 

data wpłynięcia do biura Zamawiającego. 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Oferta –

akcesoria krawieckie. Nie otwierać przed dniem 21.08.2020r. godz. 10.30” 

 
11. Kryteria oceny ofert  

W celu wyłonienia Wykonawcy, Zamawiający powoła Komisję Oceny, która w jego imieniu dokona 

oceny złożonych ofert na podstawie przyjętych kryteriów. 

Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o procedurę, która składać się będzie z następujących 

etapów:  

 ocena formalna  

Na tym etapie ocenie podlegać będzie poprawność formalna oferty. 

 ocena merytoryczna  

Maksymalna ilość punktów, którą może zdobyć Wykonawca = 100 pkt (100%) 

Cena – waga 100 %.  

Najwyższą punktację otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, uzyskaną w oparciu 

o wzór:  

               cena brutto oferty najtańszej spośród złożonych ofert  

C = ----------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt  

                                   cena brutto badanej oferty  

gdzie: C = przyznana ilość punktów za kryterium Cena  

 

12.  Informacje dodatkowe  

a/ Zamawiający wyłoni Wykonawcę, który otrzyma najwyższą liczbę punktów. 

b/ Zamawiający poprawi w ofertach: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe. 

c/ Termin związania z ofertą – 30 dni. 

 

13. Sposób i forma przygotowania oferty. 

Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

a/ formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 

b/ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg załącznika nr 2 

c/ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 

d/ oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem – wg załącznika nr 4 

e/ umowa – wg załącznika nr 5 

 

 
14. Uwagi 

Dodatkowe informacje tylko w zakresie niniejszego zapytania ofertowego udzielane będą przez p. 

Małgorzatę Turowską : e-mail: sekretariat@zs1.com.pl; tel. 606918705. 

 

15. Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że Administratorem danych osobowych wskazanych przez Panią/Pana jest 

Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie 06 – 400 Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich 24  

tel. 23 672 48 24, e-mail: sekretariat@zs1.com.pl, www.zs1.com.pl. Z Administratorem można 

się kontaktować pisemnie lub za pomocą poczty tradycyjnej na wyżej wskazany adres lub drogą 

elektroniczną poprzez email. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Powstańców 

Wielkopolskich 24 06-400 Ciechanów lub drogą elektroniczną poprzez email: iod@zs1.com.pl.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia o nr AD.26.9.2019. Odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej. Pani/Pana dane osobowe 

będą przechowywane, przez okres nie krótszy niż 3 lata. Obowiązek podania przez Panią/Pana 

mailto:sekretariat@zs1.com.pl
http://www.zs1.com.pl/
mailto:iod@zs1.com.pl
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danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach o dostępie do informacji publicznej, związanym  z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie 

będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na 

podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

 − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;   

nie przysługuje Pani/Panu: 

 − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo 

do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

                                                                                                                                                                                                                                               

WYJAŚNIENIA 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku przeprowadzonego zapytania 
ofertowego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z postanowieniami umowy oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników.  
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Załączniki:  

1. Formularz ofertowy  

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

4. Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem  

5. Treść umowy  

 

 

       ZATWIERDZAM 

            Krystyna Ślubowska 

                    Dyrektor 


